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Contextul general. Anul 2018 a fost marcat de lansarea unui nou ciclu de politici de importanță 

națională majoră dar și de adoptarea a noilor instrumente internaționale de promovare a egalității de 

gen. În acest sens remarcăm că la data de 14 decembrie 2018 Parlamentul Republicii Moldova a 

adoptat Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”. Strategia stabilește prioritățile 

sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor. 

Aceasta urmărește centrarea politicilor publice din Republica Moldova pe problemele, interesele și 

necesitățile oamenilor, fiind în corespundere cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și 

Acordul de Asociere RM-UE. Astfel, SND „Moldova 2030” include patru piloni ai dezvoltării 

durabile, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung. Primul pilon se referă la economia 

durabilă și incluzivă și are ca obiective creșterea accesului oamenilor la infrastructură, utilitățile 

publice și condiții de locuit, precum și creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea 

inegalităților economice. În ceea ce privește pilonul capital uman și social robust, acesta prevede 

garantarea educației de calitate pentru toți, asigurarea unui sistem de protecție social solid și 

incluziv, dar și asigurarea unui echilibru între muncă și familie. De asemenea, va fi pus accentul 

pe eficientizarea instituțiilor, fiind un pilon ce va asigura o guvernare eficientă, precum și va 

promova o societate pașnică și sigură. Un alt pilon al Strategiei constă în asigurarea 

dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur pentru cetățeni. Pentru fiecare din cele zece 

obiective a fost analizată situația curentă, au fost scoase în evidență cele mai vulnerabile grupuri din 

societate, au fost analizați factorii de bază ai vulnerabilității oamenilor, a fost formulată viziunea 

strategică, au fost stabilite obiectivele specifice și formulate acțiunile prioritare, a fost descris 

impactul scontat și, nu în ultimul rând, au fost setați indicatorii și țintele de monitorizare și evaluare.  

Scopul strategic urmărit de Strategie este de a crea toate condițiile necesare astfel încât în 

2030 oamenii să aibă posibilitatea să ia decizii de alocare a timpului în mod informat și 

independent, astfel încât să fie asigurat un echilibru optimal între viața personală și cea 

profesională. În vederea realizării viziunii strategice politicile trebuie, pe de o parte, să faciliteze o 

reconciliere mai eficientă a timpului pentru viața personală și cea profesională, iar pe de altă parte 

să încurajeze alocarea timpului pentru activități de dezvoltare personală. Aceasta va permite 

atingerea țintelor din ODD 5 (Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a 

fetelor), în special a țintei 5.4 (Recunoașterea și aprecierea îngrijirii și lucrului casnic neplătit prin 

furnizarea de servicii publice, infrastructurii și politicilor de protecție socială). 

Un alt document de politici de importanță strategică este Planului naţional de acţiuni în 

domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022. Planul național de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (în continuare „PNADO”) este al treilea document de 

politici publice care are ca scop asigurarea respectării și promovării drepturilor omului în 

Republica Moldova. La baza elaborării PNADO au stat recomandările formulate și acceptate de 

Republica Moldova urmare celui de-al II-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale din cadrul 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din octombrie 2016, Recomandările Comitetului 

pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) precum și a altor 

mecanisme internaționale de monitorizare a drepturilor omului. Astfel, luând în considerare 

recomandările naționale și internaționale, precum și practica altor state referitoare la garantarea 

şi apărarea drepturilor omului, dimeniunea de gen a fost inclusă transversal în majoritatea 

obiectivelor Planului în același timp fiind inclus un obiectiv dedicat asigurării egalității între 

femei și bărbați  și prevenirii și combaterii violenței în familie. 

La data de 28.03.2018, Guvernul a aprobat Hotărîrea Nr. 259 astfel asigurînd realizarea 

angajamentului implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, 

pacea și securitatea. Programul este focusat pe respectarea drepturilor femeilor, prevenirea violenței 

față de femei și fete, ținînd seama de nevoile și prioritățile acestora, precum și pe implicarea 

acestora în procesele de prevenire şi reglementare a conflictelor, precum și de reconstrucție 

postconflict. Rezoluția 1325 prevede încorporarea perspectivei de gen în operațiunile de pace, 

extinderea rolului și contribuției femeilor, în special în rîndul observatorilor militari, al poliției 

civile și al personalului pentru drepturile omului și personalului umanitar.  
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Totodată, pe parcursul anului 2018 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat 

Raportul periodic numărul șase asupra implementării Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor 

formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova. Din momentul ratificării 

Convenției CEDAW, Moldova a prezentat în adresa Comitetului ONU specializat 6 rapoarte 

naționale: raportul inițial (2000), cel de-al doilea raport în 2006, și 2 rapoarte combinate 

perioadice (2013 și 2018). Raportul a fost elaborat cu  participarea unităţilor gender, 

specialiștilor din ministere şi alte autorități ale administrației publice centrale. Raportul a fost 

prezentat pentru consultare publică cu reprezentanții Comisiilor specializate din cadrul 

Parlamentului, ministerelor de resort, organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale din ţară. 

În vederea asigurării principiului participativ, proiectul Raportului a fost amplasat pe pagina 

oficială a  ministerului www.msmps.gov.md. Raportul supramenționat include informaţii privind 

implementarea prevederilor Convenţiei din 2013 până în prezent, datele statistice acoperind 

perioada 2013-2016 și parțial 2017. Astfel, raportul urmează să fie susținut iar ulterior Republica 

Moldova va recepționa un set de recomandări comprehensive din sfera de aplicare a Convenției.  

Pe parcursul anului 2018, Comisia Pentru Egalitate de Gen a Consiliului Europei a 

elaborat Recomandarea pentru prevenirea și combaterea sexismului, aceasta fiind adoptată în 

cadrul celei de-a 1342-a reuniuni a Delegaților la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei 

(CM CoE) din 27 martie 2019.Documentul include prima definiție acceptată la nivel 

internațional a termenului sexism, în răspuns la campania #MeToo și alte mișcări recente în acest 

sens. Recomandarea subliniază că sexismul este o manifestare a relațiilor istorice inechitabile de 

putere între femei și bărbați, ceea ce duce la discriminare și împiedică promovarea deplină a 

femeilor.  

Recomandarea descrie comportamentul sexist, propunând modalități concrete de 

identificare a acestuia și măsuri ce urmează a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea 

fenomenului. Printre exemplele de acțiuni se includ și reformele legislative care condamnă 

sexismul, penalizează discursul sexist de ură, oferind și remedii pentru victimele 

comportamentului sexist.Remarcăm că Recomandarea solicită statelor să utilizeze măsuri de 

sensibilizare, inclusiv "reacții rapide", de către personalități publice, în special politicieni, lideri 

religioși, economici și comunitari, și alte persoane influiente sau lideri de opinie să condamne 

sexismul dar și să monitorizeze progresele înregistrate în punerea în aplicare a acesteia și să 

informeze Comisia pentru egalitatea de gen a Consiliului Europei cu privire la măsurile luate și 

la progresele înregistrate. 

La data de 7 martie 2018, a fost aprobată noua strategie de asigurare a egalității de gen a 

Consiliului Europei pentru anii 2018-2023. Noua Strategie se bazează pe vastul acquis juridic și 

politic al Consiliului Europei în ceea ce privește egalitatea de gen, precum și pe realizările primei 

Strategii a Consiliului Europei privind egalitatea de gen 2014-2017. Acesta leagă atât contextul 

economic actual, cât și influența politică din cadrul Consiliului Europei, inclusiv prioritățile 

generale ale Organizației. Noua strategie prezintă obiectivele și prioritățile Consiliului Europei 

privind egalitatea de gen în anii 2018-2023, identificând metodele de lucru și principalii parteneri, 

precum și măsurile necesare pentru a spori vizibilitatea rezultatelor. În acest sens remarcăm că 

Republica Moldova a raportat progresele înregistrate în conformitate cu obiectivele stabilite în plan 

european. 
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Aspectul organizatoric. În perioada ianuarie-aprilie 2019, specialiştii Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, în baza rapoartelor sectoriale a ministerelor şi altor 

autorități publice centrale, a ONG-lor din domeniu, au elaborat Raportul de monitorizare a 

realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între 

femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021. Monitorizarea a fost realizată în 

conformitate cu pct.3 al Hotărîrii de Guvern Nr. 259 din 28.04.2017 cu privire la aprobarea 

Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-

2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. 

În perioada de raportare, reprezentanţii structurilor de stat şi ai societăţii civile au asigurat 

realizarea activităţilor incluse în plan pentru promovarea egalităţii între femei și bărbați în 

societate. Analiza  gradului de implementare al documentului pe parcursul anului 2018 a permis 

evidenţierea progreselor, obstacolelor şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a procesului de 

realizare acţiunilor. Raportul a fost elaborat inclusiv în baza informațiilor prezentate de 

organizațiile internaționale și societatea civilă. 

Cu referire la informaţiile parvenite de la ministere și alte autorități publice centrale, 

menţionăm faptul că majoritatea rapoartelor sectoriale poartă caracter informativ, de enumerare a 

activităţilor realizate, fără componentul analitic al impactului şi obstacolelor existente. În 

informaţiile prezentate, practic, nu şi-au găsit reflectare aspectele de finanţare a activităţilor 

realizate, a resurselor alocate, și cuantificarea resurselor financiare necesare realizării acestora.  

Raportul a inclus informaţii care se referă la situaţia de facto a 74 de activităţi din totalul 

de 100 de activități planificate. Fiecare activitate este abordată separat, stabilind gradul de 

implementare, după caz  suplinită cu recomandări şi cu comentarii.  

Astfel, dintr-un număr total de 74 de activităţi reflectate în raport: 54 de activități au 

gradul de implementare „Realizat”, 17 activități au gradul de implementare „Realizat parțial” și 

3 activități au gradul de implementare „Nerealizat”.  

 

Metodologia. În vederea monitorizării realizării a PA SNAEFB, MSMPS a întreprins 

următoarele acţiuni: 

- Identificarea raportorilor, și expedierea solicitării cu privire la prezentarea notei 

informative cu privire la realizarea Obiectivelor specifice ale Planului; 

- Colectarea și sistematizarea informaţiei prezentate de către structurile abilitate din 

cadrul APC, ONG, OI; 

- Analiza paginilor web și a altor surse de date a autorităților și organizațiilor din 

domeniu; 

- Compilarea și prelucrarea notelor informative; 

- Analiza realizărilor, identificarea problemelor şi a lacunelor existente; 

- Elaborarea recomandărilor şi concluziilor pe marginea activităţilor realizate; 

- Plasarea Raportului pe pagina electronică a ministerului www.msmps.gov.md și 

informarea Guvernului despre realizările obținute. 
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Obiectivul general 1: Asigurarea abordării complexe a egalităţii între 

femei şi bărbaţi: 

Obiectivul specific 1.1: Consolidarea mecanismelor instituţionale şi legale 

cu privire la promovarea femeilor în procesul de  luare a deciziilor 
 

Acțiunea 1.1.1. Elaborarea și promovarea  mecanismului de plasare a femeilor și bărbaților 

pe listele de candidați în contextul asigurării  cotei de 40%    

Termenul de realizare: 2018 

Responsabilii de realizare:  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Platforma pentru Egalitate de 

Gen. 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe parcursul anul 2018, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul UN Women și 

în parteneriat cu MSMPS a elaborat Nota Analitică „Victorie incompletă: De ce ar trebui să 

continue eforturile pentru asigurarea egalității de șanse în politică?”. Nota analitică descrie 

contextul național în domeniul participării femeilor în politică și aplicabilitatea măsurilor 

temporare speciale pentru a crea oportunități egale de accedere în politică, precum și cele mai 

bune practici internaționale privind plasarea în bază de gen pe liste.  

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Promovarea mecanismului de plasare a femeilor și bărbaților pe listele electorale 

pentru asigurarea efectivă a respectării cotei de 40%. 

 

Acțiunea 1.1.2. Monitorizarea implementării cotei de 40% femei pe listele partidelor 

politice la scrutinul electoral din 2018   

Termenul de realizare: 2018 

Responsabilii de realizare:  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Comisia 

Electorală Centrală Platforma pentru Egalitate de Gen; Asociația Obștească „GENDER – 

CENTRU” 

Informaţia despre realizare: 

 

În conformitate cu prevederile art. 85 alin (1) din Codul electoral, la alegerile 

parlamentare candidații la funcția de deputat pe circumscripția națională sunt înregistrați de către 

Comisia Electorală Centrală. La data de 21 martie 2018, anterior desfășurării alegerilor, Comisia 

electorală Centrală a lansat un material informativ despre modificările operate în legislație 

privind instituirea cotei de gen și condițiile speciale pentru candidatele femei înaintate în 

circumscriptțiile uninominale la alegeri parlamentare.  

  Astfel, conform informației prezentate de Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul 

care a avut loca la data de 24 februarie 2019, au fost înregistrați în calitate de concurenți 

electorali 14 partide și un bloc electoral. La recepționarea documentelor în vederea înregistrării 

în calitate de concurenți electorali, a fost monitorizată respectarea prevederilor stabilite la art. 46 

alin. (3) din Codul electoral, respectiv a cotei minime de reprezentare a de 40 la sută pentru 

ambele sexe pe liste. Din numărul total de 619 candidați înaintați pe listele concurenților 

electorali în circumscripția națională, la momentul înregistrării, 261 sunt femei (42.2%) și 358 
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sau (57,8%) sunt bărbați. Subliniem că la operarea modificărilor în listele de candidați, prevăzute 

de art. 88  din Codul electoral, se urmărește menținerea cotei minime de reprezentare stabilite la 

art. 46 alin. (3) din Cod. Totodată, Comisia electorală Centrală supraveghează implementarea 

cotei de gen, prevăzute la art. 46 alin (4) din codul electoral, pentru candidații înregistrați de 

consiliile electorale de circumscripție în circumscripțiile uninominale. La situația din 6 februarie 

2019, din numărul total de 321 candidați pe circumscripțiile uninominale, 254 (79.1%) sînt 

bărbați și 67 (20,1%) sunt femei. 

Suplimentar, remarcăm că în contextul alegerilor parlamentare din 2019, reprezentanții 

organizațiilor societății civile, au venit cu un apel față de partidele politice de asigure în 

deplinătate a șanselor egale de participare și reprezentare a femeilor și bărbaților: 

1. Să desemneze femeile pe locuri eligibile la etapa întocmirii listelor de candidați și 

candidate; 

2. Să desemneze femeile pe locuri eligibile la etapa întocmirii listelor de candidați și 

candidate 

3. Să respecte drepturile fiecărui/ei candidat/e înscris/ă în cursa electorală și să se abțină 

de la discursurile sexiste, instigatoare la ură și violență. 

Adițional, remarcăm că în trimestrul IV al anului 2018 a fost elaborată nota analitică 

”Locul femeilor în alegeri: analiza preliminară a candidaților pentru alegerile parlamentare din 

2019 prin prisma dimensiunii egalității de gen”1. Nota analitică a examinat reprezentarea 

femeilor pe listele de candidați pentru circumscripția națională precum și pe circumscripțiile 

uninominale, inluzînd în același timp și concluziile privind situația per ansamblu.  

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Asigurarea continuității procesului de monitorizare în vederea îmbunătățirii 

mecanismelor de monitorizare. 

 

 

Acţiunea 1.1.5. Promovarea participării femeilor de la nivel decizional  în  campanii 

informaționale, emisiuni radio și TV.  

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi 

Abilitarea Femeilor; instituții mass-media; Platforma pentru Egalitate de Gen 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe data de 03 septembrie 2018, în cadrul trainingului „Click pentru egalitate de gen”, 

Consiliul Audiovizualului și UN Women au semnat un acord de colaborare, în vederea 

promovării egalității de gen, a combaterii stereotipurilor de gen și a comunicării non-violente în 

domeniul audiovizual din Republica Moldova. Acest acord va contribui la realizarea obiectivelor 

din cadrul Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în țară, în perioada 2017-

2021.  

Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și Asigurarea Egalității și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile 

de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a 4 (patru) spoturi video2 (Decizia nr. 

7/38 din 14 martie 2018). 

                                                           
1 http://www.progen.md/files/7253_egalitatea_de_gen_analiza_listelor_de_candida%C5%A3i_roengl.pdf 
2 http://bit.do/ePKMC 

 

http://www.progen.md/files/7253_egalitatea_de_gen_analiza_listelor_de_candida%C5%A3i_roengl.pdf
http://bit.do/ePKMC
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Suplimentar, remarcăm că în anul 2018 a fost organizată Campania națională 

CANDIDEAZĂ! FII TU SCHIMBAREA! Campania a a avut loc în perioada 20 – 30 noiembrie 

2018, în cadrul acesteia au participat candidații în Alegerile locale 2019, a reprezentanții 

administrației locale de nivelul 1 si 2, a reprezentanții diverselor partide și a femeilor active din 

raion. La eveniment au fost invitate, de asemenea, reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale din domeniul egalității de gen și organizațiilor mass-media care au asigurat 

mediatizarea evenimentului. Astfel, în colaborare cu lidere locale din 15 raioane, reprezentante a 

Clubului Politic al Femeilor 50/50, în perioada indicată au fost organizate Dezbateri publice în 

15 centre din republică: Bălți, Briceni, Anenii Noi, Cahul, Cimișlia, Criuleni, Edineț, Hâncești, 

Orhei, Soroca, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești, Ungheni și Vulcănești. Participantele la 

dezbateri au fost implicate întrun proces constructiv de discuții și de definire a modalităților reale 

de susținere și solidarizare cu femeile, candidate la alegerile locale din 2019, dar și de 

sensibilizare a femeilor pentru a candida la alegerile locale. La eveniment au participat cca 437 

de persoane (424 – femei și 13- barbați). 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Asigurarea continuității măsurilor de promovare a participării femeilor în 

procesul decizional în mass-media. 

 

Acţiunea 1.1.7. Consolidarea capacităților femeilor din grupurile subreprezentate la 

nivel decizional pentru sporirea activismului și  liderismului  politic 

Termenul de executare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare:  

 

Programul de consolidare a capacităților femeilor din grupurile subreprezentate 

implementat de către UN Women Moldova, s-a axat pe următoarele subiecte: rolul femeilor în 

istorie și societate, Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați pe anii 2017-2021, 

prevederile și recomandările CEDAW pentru Moldova, legislația privind dreptul persoanelor cu 

dizabilități, managementul campaniilor electorale, egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă, 

comunicarea cu mass-media și instituțiile publice, comunicarea non-verbală, managementul 

strategic și tehnologiile IT pentru lobby și advocacy.  

În perioada de raportare, cu suportul ONG-urilor, Gender-Centru și Clubul politic al 

femeilor 50/50 a fost extinsă rețeaua cluburilor politice la nivel local, fiind lansate încă 8 în 

raioanele: Anenii Noi, Criuleni, Edineț, Hâncești, Ștefan Vodă, Ungheni, Vulcănești și Bălți, 

astfel mărind numărul acestora pînă la 15. Prin intermediul acestor platforme, femeile lidere au 

beneficiat de suport pentru creșterea gradului de conștientizare privind egalitate de gen și și-au 

consolidat capacitațile pentru a putea intra în politică sau accede în funcții decizionale. În 

perioada mai-septembrie 2018, 43 de femei, din diferite grupuri, interesate să candideze la 

alegerile din 2019 au participat în cadrul proiectului „Women4Leadership”, implementat de către 

ONG Contact-Cahul și Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul UN Women. În 

cadrul a 4 trainiguri desfășurate, participantele și-au îmbunătățit abilitățile și cunoștințele pe 

teme precum partidele politice și rolul lor în dezvoltarea democrației, doctrinele politice, etica 

                                                                                                                                                                                           
   http://bit.do/ePKNh 

   http://bit.do/ePKNt 

 

http://bit.do/ePKNh
http://bit.do/ePKNt
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politică, Parlamentul și rolului acestuia, responsabilitățile deputatelor/ deputaților, dezvoltarea 

personală și liderism, mobilizare de fonduri și bugetul pentru campania electorală, discursul 

public, participarea femeilor în campania electorală, modalități de lucru cu electoratul, egalitatea 

de gen și abilitarea femeilor. 3 experți/mentori ai proiectului au acordat suport participantelor în 

dezvoltarea misiunii și programului candidatei, elaborarea planului de comunicare și mesajului 

campaniei. Totodată, au fost organizate 3 exerciții practice interactive de simulare a dezbaterilor 

publice în Cahul, Chisinau și Bălți. În cadrul unui alt parteneriat, Gender-Centru, cu suportul UN 

Women, a elaborat „Ghidul Candidatei în campania electorală”: https://bit.ly/2SXdfld. 

Suplimentar, remarcăm că în perioada Aprilie 2018 – Martie 2019, Centrul Parteneriat 

pentru Dezvoltare a instruit 101 de femei, care doresc să candideze prima dată pentru funcția de 

consilieră locală, raională/orășenească sau primară. Participantele au beneficiat pe perioada 

programului de trei module de instruire: „Liderism Politic”, Comunicare Publică de Succes” și 

”Campanie Electorală Eficientă”. Fiecare participantă a beneficiat de o gamă largă de 

oportunități de dezvoltare a abilităților de leadership politic, de organizare a unei campanii 

electorale eficiente și de comunicare publică de succes. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității activităților inițiate, inclusiv la alegerile locale 

din anul 2019. 

 

 

Acțiunea 1.1.8. Dezvoltarea  programelor de mentorat pentru femei din diverse 

sectoare 

Termen de realizare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor; Platforma pentru Egalitate de Gen 

Informaţia despre realizare:  

 

A fost inițiată elaborarea și dezvoltarea programelor de mentorat în cadrul MAI, în acest 

sens urmând a fi pilotată modalitatea de elaborare a unui plan personal de evoluție în carieră 

pentru noii angajați/angajate/absolvenți/absolvente ale Academiei „Ștefan cel Mare”.  

Planul  va include: 

- autoevaluarea; 

- evaluarea punctelor forte ale persoanei și determinarea abilităților care trebuie 

obținute/îmbunătățite; 

- planificarea obiectivelor ce urmează a fi realizate pentru următorul an, 3 ani, 5 ani, 10 

ani; 

- identificarea celor mai buni mentori, etc. De asemenea, organizarea sesiunilor de 

mentorat în baza exemplului (Getting to the Corner Office and Strategic Planning for Your 

Career) unde tinerele angajate să comunice cu doamne din sistem. 

Suplimentar, conform Planului de acțiuni al Poliției privind creşterea ponderii şi rolului 

femeilor în Poliţie pentru perioada 2018-2020, în cadrul Poliției urmează să fie dezvoltate 

programe interne de mentorat și leadership pentru femei. 

În ceea ce privește numărul femeilor incluse în programe de mentorat, menționăm că 5 

angajate din cadrul MAI au fost selectate și acceptate în cadrul programului „Femei cu idei” 

organizat de Inițiativa civică „Pune Umărul” pentru perioada 2019. 

În corespundere cu prevederile Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a 

Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU 

privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021 (Obiectivul 5, acțiunea 5.3), aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 259/2018 și Planului de acțiuni privind punerea în aplicare în cadrul 

Armatei Naţionale a Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de 

https://bit.ly/2SXdfld
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Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru perioada 2018-2021 (Obiectivul 5, 

acțiunea 4), aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr. 519 din 12 iulie 2018, inițierea 

programelor de mentorat şi leadership militar dedicate femeilor care îndeplinesc serviciul militar 

în Armata Naţională este preconizată pentru anul 2019. 

Totodată, menționăm că, la finele anului 2018, 2 angajate din cadrul Ministerului 

Apărării (1 ofițer și 1 funcționară publică) au fost selectate și acceptate pentru a participa pe 

parcursul anului 2019 (ianuarie-septembrie) în cadrul Programului „Femei cu idei”, lansat de 

Inițiativa civică „Pune umărul” și implementat cu susținerea National Democratic Institute for 

International Affairs (NDI) Moldova. În cadrul programului, participantele vor avea posibilitatea 

să învețe cum să abordeze creativ o inițiativă, să genereze idei și să le transpună în realitate. De 

asemenea, programul îşi mai propune să mărească încrederea în sine şi capacitatea de relaţionare 

cu diverse comunități, să crească puterea personală şi abilităţile de argumentare ale 

participantelor. 

În conformitate cu informația prezentată de Ministerul Apărării, inițierea programelor de 

mentorat şi leadership militar dedicate femeilor care îndeplinesc serviciul militar în Armata 

Naţională este preconizată pentru anul 2019.  

 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Aplicarea și extinderea programelor de mentorat pentru femei, inclusiv în 

cadrul altor autorități din domeniul de securitate și ordine și drept. 

 

 

Acțiunea 1.1.9. Participarea la acțiunile realizate de către  platforma comună de dialog în 

domeniul egalității de gen dintre  Guvern, Parlament și societatea civilă 

Termenul de executare: 2017-2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Cancelaria 

de Stat Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Platforma 

femeilor deputate din Parlamentul Republicii Moldova; Asociația Obștească „GENDER – 

CENTRU”; Clubul Politic al Femeilor 50/50 

Informaţia despre realizare:  

 

În septembrie 2018, „Platforma pentru Egalitate de Gen” și Coaliția Națională „Viață fără 

violență în Familie, în parteneriat cu Cancelaria de Stat și UN Women, au organizat un 

Eveniment de Dialog între Cancelaria de Stat și Organizațiile Societății Civile privind 

implementarea Agendei 2030 prin prisma dimensiunii de gen”. Evenimentul a avut ca scop:  

- Confirmarea angajamentului Guvernului Republicii Moldova de implementare a 

ODD;  

- Revigorarea activității mecanismului instituțional în domeniul egalității de gen și 

combaterii violenței domestice;  

-  Facilitarea includerii dimensiunii de gen în implementarea tuturor ODD. 

La eveniment au participat mai mult de 45 de persoane (inclusiv 40 de femei), 

reprezentanți ai autorităților publice centrale, circa 30 de ONG-uri active în domeniul egalității 

de gen și partenerii de dezvoltare. Ca urmare a evenimentului, a fost adoptată o rezoluție care a 

fost transmisă secretarului general al Guvernului pentru implementarea acesteia. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității dialogului dintre Parlament, Guvern, APL și 

organizații necomerciale în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați inclusiv 

asigurînd diversificarea subiectelor propuse spre discuție.  
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Obiectivul specific 1.2: Armonizarea legislației naționale la  standardele europene privind 

plata egală pentru muncă egală și de valoare egală   

Acțiunea 1.2.1. Armonizarea cadrului normativ național cu prevederile Directivei 

2000/78/CE a Consiliului  Uniunii Europene din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 

general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 

ocuparea forței de muncă  

Termenul de realizare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Organizația 

Internațională a Muncii. 

Informaţia despre realizare:  

 

 

Pe parcursul anului 2018, MSMPS a elaborat analiza de compatibilitate pentru asigurarea 

armonizării a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 

general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă și ocuparea 

forţei de muncă. Pentru asigurarea unei analize obiective au fost organizate consultări cu 

reprezentanții subdiviziunilor vizate din cadrul ministerului. Analiza comparativă precum și nota 

informativă a fost transmisă Centrului de armonizare a legislației prin scrisorile: 12/1741 din 

11.07.2018.  

 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandare: Monitorizarea continuă a legislației din domeniul încadrării în muncă și 

ocuparea forței de muncă în vederea corespunderii cadrului normativ cu prevederile Directivei. 

 

Acțiunea 1.2.2. Elaborarea propunerii de politică publică privind crearea creșelor la 

nivel de întreprinderi 

Termenul de executare: 2017 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul 

Economiei; Ministerul Educației; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor; Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; Fondul Naţiunilor Unite 

pentru Copii; 

Informaţia despre realizare: 

 

La data de 21.03.2018 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a organizat o 

ședință dedicată subiectului propunerii de politică publică privind crearea creşelor la nivel de 

întreprinderi. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, altor autorități ale administrației publice centrale, organizațiilor necomerciale din 

domeniul asigurării egalității între femei și bărbați dar și a partenerilor sociali (Confederaţia 

Naţională a Patronatului din Republica Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din 

Moldova). În cadrul ședinței s-a remarcat că problema reîncadrării pe piața muncii a persoanelor 

aflate în concediu parţial plătit de îngrijire a copilului înainte de a expira termenul de 3 ani, 

precum și lipsa creşelor a fost mereu una din obiecţiile mediului de afaceri.  

Reprezentanţii CNPM au remarcat că politica publică propusă urmează să deţină statut de 

alternativă pentru situaţia existentă şi nu poate să fie impusă mediului de afaceri. Implementarea 

cu succes a iniţiativei va necesita şi revizuirea regulamentului sanitar pentru funcţionarea 

instituţiilor de educaţie timpurie pentru a reduce din rigiditatea acestui document. Totodată 

reprezentanții CNPM accentuat faptul că fără existenţa unor sisteme de subvenţionare şi / sau 
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stimulări fiscale pentru a impulsiona dezvoltarea creșelor la nivel de întreprinderi, realizarea 

acestei acțiuni nu va putea fi îndeplinită cu succes. Cu regret, în cadrul ședinței nu s-a agreat un 

concept general de dezvoltare a acestor servicii. 

Totodată, acest subiect a fost abordat în cadrul unei ședințe dintre conducerea MSMPS cu 

reprezentanții societății civile. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte privind reforma 

concediului de îngrijire a copilului dar și situația și provocările domeniului ce vizează serviciile 

preșcolare, inclusiv serviciile de creșă adresate familiilor cu copii. 

Adițional, remarcăm că în anul 2018, Guvernul a aprobat o serie de modificări la Codul 

educației nr. 152 din 17.07.2014. Aceste modificări au drept scop asigurarea accesului copiilor 

cu vârsta de la 2 ani la serviciile de educație preșcolară, contribuind astfel la dezvoltarea 

competențelor acestora. Inițiativa asigură accesul la serviciile educaționale în special pentru 

copiii din familii social-vulnerabile. În același timp, datorită faptului că aceste servicii vor fi 

accesibile pentru copii de la 2 ani - părinții vor avea posibilitatea să se integreze mai ușor în 

câmpul muncii. 

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Continuarea dialogului dintre autoritățile administrației publice centrale 

și partenerii sociali în vederea agreării unui concept asupra dezvoltării unor astfel de servicii. 

 

 

Acțiunea 1.2.4. Analiza compatibilității  legislației naționale  cu  principiul plății 

egale pentru muncă egală, reieșind din experiența internațională. 

Termenul de executare: 2017-2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Consiliul 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității Centrul „Parteneriat 

pentru Dezvoltare”, Platforma pentru Egalitate de Gen 

Informaţia despre realizare: 

 

Acțiune realizată pe parcursul anului 2017 (a se vedea raportul de monitorizare a realizării 

planului de acțiuni al Strategiei pentru anul 2017). 

Totodată, CPD a elaborat și înaintat recomandarea cu privire la modificarea și 

completarea Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității3. 
 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandare: Elaborarea proiectului de lege în vederea implementării recomandărilor 

analizei inclusiv în baza bunelor practici identificate.   

 

 

Acțiunea 1.2.6. Elaborarea Regulamentului-cadru cu privire la  măsurile de prevenire 

şi combatere a discriminării după criteriul de sex, la nivel de instituții şi organizaţii   

Termenul de executare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliul pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Centrul „Parteneriat pentru 

Dezvoltare;  

Informaţia despre realizare: 

 

                                                           
3 http://progen.md/files/2011_propunerele_cpd_modificarea_legii_nr._121_final.pdf 

 

http://progen.md/files/2011_propunerele_cpd_modificarea_legii_nr._121_final.pdf
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Pe parcursul anului 2018 Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) și Consiliul 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu MSMPS și 

alte autorități ale administrației publice centrale au inițiat elaborarea regulamentului pentru 

prevenirea şi combaterea discriminării  după criteriul de sex, la nivel de instituții şi organizaţii, în 

particular în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării.  

De asemenea, menționăm că Regulamentul intern al Ministerului, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 12 P-8 din 22.01.2018, conține prevederi 

ce țin de interzicerea discriminării și hărțuirii sexuale. 

Totodată, remarcăm că proiectul Regulamentului-cadru elaborat de CPD în parteneriat cu 

autorități ale administrației publice centrale urmează să fie consultat public și recomandat ca 

suport metodologic pentru angajatori. 

Totodată, pe parcursul anului 2018, Centrul Parteneriat Pentru Dezvoltare a realizat 2 

studiii privind fenomenul hărțuirii sexuale în Republica Moldova: 

- ”Cum prevenim și reducem hărțuirea sexuală la locul de muncă și studii 

Recomandări de politici”;  

- ”Cum prevenim și reducem hărțuirea sexuală în instituțiile de învățământ”. 

Studiile au examinat aspectele fenomenului hărțuirii în Republica Moldova, cadrul legal 

național dar în același timp au prezentat bune practici internaționale din acest domeniu dar și 

recomandări concrete de îmbunătățire a legislației și cadrului normativ. 

 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandare: Consultarea proiectului regulamentului și recomandarea acestuia în 

calitate de suport metodologic pentru angajatori. 

 

 

 
 

Acțiunea 1.2.7. Consolidarea capacităților partenerilor sociali privind includerea 

principiului egalității între femei și bărbați în procesul de  negocieri colective      

Termenul de executare: 2017-2019 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Organizația 

Internațională a Muncii; Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova; 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova 

Informaţia despre realizare:  

 

Pe parcursul anului 2018 Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a 

organizat şi desfăşurat Campania „Contractul colectiv de muncă – garanţia drepturilor tale”. 

Specialiştii CNSM au organizat şi desfăşurat seminare în 14 raioane ale republicii în cadrul 

cărora au participat circa 500 de salariaţi, membri de sindicat, care au fost informaţi despre 

importanţa negocierii şi încheierii contractului colectiv de muncă şi a contractului individual de 

muncă, care asigură respectarea drepturilor şi garanţiilor salariaţilor în domeniul muncii. 

Concomitent, CNSM a elaborat şi distribuit un pliant şi un ghid metodic ce vizează conţinutul, 

procedurile de elaborare şi de negociere a unui contract colectiv de muncă. Contractul colectiv 

de muncă – model conţine prevederi care vizează asigurarea drepturilor şi garanţiilor salariaţilor, 

inclusiv pe dimensiunea de gen.  

 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuă a activităților de consolidare a capacităților 

partenerilor sociali în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați.    
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  Acțiunea 1.2.8. Consolidarea capacităților instituțiilor pe piața muncii cu privire la 

particularitățile asigurării egalității între femei și bărbați pe piața muncii  

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Centrul pentru Educație Antreprenorială și 

Asistență în Afaceri; Organizația Internațională a Muncii; 

Informaţia despre realizare:  

 

Pe parcursul anului 2018, specialiștii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă au participat la 3 Ședințe Tehnice de Coordonare a Programului Antitrafic și Gender, 

organizată de Misiunea OSCE în Moldova (14.02.2018, 18.04.2018, 13.06.2018).  

Totodată, remarcăm că în rezultatul reorganizării Agenției Naționale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, în cadrul instituţiei a fost constituit Observatorul Pieţei Muncii (cu statut de 

direcţie). Scopul acestei noi structuri constă în colectarea, sistematizarea și analiza datelor 

statistice inclusiv dezagreagate în bază de sex produse de către structurile ANOFM, și alte 

instituții publice, elaborarea studiilor analitice, prognozarea și previziunea cererii și ofertei forței 

de muncă și diseminarea informațiilor privind piața muncii pentru diferiți actori pe piaţa muncii. 

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Consolidarea capacităților observatorului pieții muncii în particular  în 

domeniul asigurării egalității între femei și bărbați. 

 

Acţiunea 1.2.9. Organizarea unor seminare de formare și conștientizare în domeniul 

egalității între femei și bărbați destinate inspectorilor de muncă  

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

Inspectoratul de Stat al Muncii; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare:  

 

În conformitate cu informația prezentată de Inspectoratul de Stat al Muncii, pe parcursul 

anului 2018 nu s-a reușit desfășurarea unor seminare de formare conștientizare în domeniul 

egalității între femei bărbați destinate inspectorilor de muncă conform prevederilor Planului de 

Acțiuni. Totodată, Inspectoratul de Stat al Muncii a specificat că acțiunea respectivă urmează a fi 

desfășurată în perioada prevăzută în Plan cu suportul Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea 

de Gen și Abilitarea Femeilor. 

Suplimentar, remarcăm că la data de 06.12.18, MSMPS în parteneriat cu Misiunea OSCE 

în Republica Moldova au organizat seminarul cu tematica ,,Măsuri de combatere a fenomenului 

traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă și alte scopuri. Identificarea 

victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane”. Scopul atelierului - fortificarea 

capacităților inspectorilor de muncă în prevenirea și combaterea fenomenului traficului de ființe 

umane, fiind instruiți 25 inspectori de muncă. 

 

Totodată, conform informațiilor prezentate de Inspectoratul de Stat al Muncii, pe 

parcursul anului 2018 au fost efectuate 2317 vizite de control (437 în sectorul public și 1880 în 

sectorul privat). În acest context au fost monitorizate 2317 unități cu un număr de 108703 
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salariați dintre care 53005 femei, inclusiv 10022 femei din mediul rural. În urma acțiunilor 

privind minimizarea practicii de achitare a salariului ”în plic” și muncii nedeclarate, au fost 

depistate 139 persoane care utilizau ”munca la negru” dintre care 50 de persoane erau femei. Pe 

parcursul lunilor ianuarie-decembrie ale anului 2018, în adresa Inspectoratului de Stat al Muncii, 

au parvenit 2454 petiții dintre care 1176 de la femei, 248 femei fiind din mediul rural și 1249 de 

petiții parvenite de la bărbați, dintre care 254 de bărbați fiind din mediul rural.  

 

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Asigurarea cooperării dintre Inspectoratul de Stat al Muncii și Entitatea 

Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor în vederea realizării acțiunii 

date inclusiv integrarea subiectului privind violența la locul de muncă conform noilor standarde 

ale Organizației Internaționale a Muncii. 

 

Acţiunea 1.2.10. Promovarea măsurilor active de încadrare în cîmpul muncii a 

femeilor tinere cu copii mici 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Organizația Internațională a Muncii; Confederația 

Națională a Patronatului din Republica Moldova; Confederația Națională a Sindicatelor din 

Moldova 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe parcursul anului 2018, în baza de date a ANOFM au fost înregistrate cu 

statut de șomer 9169 persoane cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, din care 4585 

femei (50%). Din numărul total de femei cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (4585) 

au absolvit cursuri de formare profesională 857 femei,  au fost antrenate la lucrări 

publice 473 femei, plasate în câmpul muncii 2255 femei.  
 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea dezagregării datelor statistice în vederea reflectării 

indicatorului femeilor tinere cu copii încadrate în cîmpul muncii.  

 

Acțiunea 1.2.11. Consolidarea capacităților reprezentanților din  comunitatea romă  

pentru  o implicare activă pe piața muncii 

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabili de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Organizația 

Internațională a Muncii; organizații nonguvernamentale din domeniu  

Informaţia despre realizare:  

 

Pe parcursul anului 2018, 9 din cele 16 agenții pentru ocuparea forței de muncă (AOFM), 

în care activează Birourile Comune de Informații și Servicii (BCIS) au efectuat 154 de deplasări 

în teritoriu în comun cu echipele mobile în 164 de localități ale Republicii Moldova, inclusiv 

localități populate preponderent de persoane de etnie romă. În cadrul BCIS, inclusiv în cadrul 

deplasărilor în teritoriu ale echipelor mobile, au beneficiat de servicii de informare în domenii ce 

țin de competența AOFM 1398 de cetățeni, din care 704 femei (50,4% din totalul persoanelor 

informate). 
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Totodată, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv de etnie romă, sunt 

informate despre locurile de muncă libere înregistrate în baza de date a ANOFM, prin 

intermediul mai multor canale: site-ul www.anofm.md, portalul www.angajat.md, platforma 

tîrgului on-line www.e-angajare.md, Centrul de informare despre piața muncii, Centrul de Apel - 

Piața Muncii la tel. 0 8000 1000 (apel gratuit). 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 6 campanii de informare. În cadrul 

campaniilor de informare, populația (inclusiv cea de etnie romă) a fost informată inclusiv despre 

oportunitățile de angajare în Republica Moldova și serviciile prestate persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

De asemenea, ANOFM este prezentă și în media socială promovînd informația utilă 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermediul paginii de Facebook. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Consolidarea capacităților mediatorilor comunitari în domeniul implicarii 

active pe piața muncii, inclusiv în baza noilor prevederi ale Legii Nr. 105 din 14.06.2018 cu 

privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.  

 

Acţiunea 1.2.13. Realizarea acțiunilor de integrare a femeilor din grupurile  vulnerabile pe 

piața muncii (informare, instruire,  profesionalizare,  angajare)   

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Organizația Internațională a Muncii Organizația 

Internațională pentru Migrație 

Informaţia despre realizare:  

 

Pe parcursul anului 2018, în baza de date a ANOFM au fost în înregistrate cu statut de 

șomer 16763 femei, ceea ce constituie 47% din numărul total de șomeri înregistrați (35544 

persoane). În total au fost plasate în câmpul muncii 7257 femei șomere sau 43% din totalul 

femeilor înregistrate.   

În perioada de raportare, la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au fost 

înregistrate cu statut de șomer și au beneficiat integral de serviciile prestate (mediere, informare 

și consiliere, formare profesională) femei din mai multe grupuri vulnerabile pe piața muncii, 

printre care: 1121 femei rome (din care 110 femei angajate); 346 femei reîntoarse de peste hotare 

(din care 187 femei angajate); 260 femei cu dizabilități (din care 132 femei angajate); 32 femei 

eliberate din detenție (din care 14 femei angajate); 2 femei victime ale traficului de ființe umane.   

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea aplicabilității și dezvoltarea cadrului normativ secundar în 

vederea implementării noilor prevederi ale Legii Nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la 

promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.  

 

 

Obiectivul specific 1.3: Modificarea și armonizarea cadrului legislativ privind politicile de 

asigurări sociale echitabile pentru femei și bărbați    

Acţiunea 1.3.1. Elaborarea și promovarea  actelor normative de implementare a reformei 

sistemului de pensionare din Republica Moldova 

Termenul de executare: 2017-2018 
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Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Organizații 

internaționale 

Informaţia despre realizare: 

Reforma sistemului de pensionare a demarat prin aprobarea în luna august 2016 a 

Conceptului de reformare a sistemului de pensionare și, ulterior, în baza acestui Concept a fost 

elaborată și adoptată Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative. 

Pe parcursul anului 2018 a fost elaborată și adoptată Legea nr. 165 din 26 iulie 2018 

pentru modificarea unor acte legislative (modificarea Legii nr. 290/2016 pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative și Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii). 

Legea nr. 165/2018 (în vigoare de la 1 ianuarie 2019), prevede modificarea art. 33 din Legea nr. 

156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, în partea ce ține de modul de 

reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă persoanelor care activează sau au activat în 

cîmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Reexaminarea pensiilor 

pentru limită de vârstă, stabilite până la 1 ianuarie 2019, se efectuează eșalonat în raport cu 

stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie și anul stabilirii dreptului la 

pensie. 

Totodată, a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 236 din 21 martie 

2018 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 

martie 2017. Astfel fiind stabiliți coeficienții de valorizare ai venitului asigurat pentru anul 2017, 

care au fost aplicați la calculul pensiilor începând cu 1 aprilie 2018 și au fost actualizați 

coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor. 

A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 256 din 27 martie 2018 cu 

privire la aprobarea Listei locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se 

acordă pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase, precum și a Instrucțiunii privind 

modul de aplicare a Listei și de confirmare a stagiului special.  

A avut loc realizarea anticipată a următoarelor etape de valorizare a pensiilor pentru 

limită de vârstă și dizabilitate: 

- La 1 aprilie 2018, au fost valorizate pensiile pentru limită de vârstă și de dizabilitate 

stabilite între anii 2012 - 2013;  

- La 1 octombrie 2018, au fost valorizate pensiile pentru limită de vârstă și de 

dizabilitate stabilite între anii 2014 - 31 martie 2017. 

Totodată, s-a majorat treptat vîrsta standard de pensionare și gradual stagiului de 

cotizare atât pentru bărbați cât și pentru femei. 

Astfel, începând cu 1 iulie 2018, se stabilește vârsta standard de pensionare pentru bărbați 

de 62 ani 8 luni (majorându-se cu 4 luni) și vârsta standard de pensionare pentru femei de 58 ani 

(majorându-se cu 6 luni). Începând cu 1 iulie 2018, se stabilește stagiul complet de cotizare 

pentru bărbați de 34 ani și stagiul complet de cotizare pentru femei de 31 ani. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității reformei inițiate în vederea asigurării echității 

precum și sustenabilității sistemului de asigurări sociale.  

 

 

Acţiunea 1.3.2. Armonizarea legislației naționale cu prevederile Directivei 79/7CEE 

a Consiliului Uniunii Europene din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a 

principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale. 

Termenul de executare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Organizații 

internaționale, 

Informaţia despre realizare: 
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Pe parcursul anului 2018, MSMPS a elaborat analiza de compatibilitate pentru asigurarea 

armonizării a Directivei 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată 

a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în domeniul securităţii sociale. În 

vederea asigurării unei analize obiective au fost organizate consultări cu reprezentanții 

subdiviziunilor vizate din cadrul ministerului. Analiza comparativă precum și nota informativă 

au fost transmise Centrului de armonizare a legislației prin scrisorea: nr. 12/2655 din 09.10.2018.  

 

 
Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Monitorizarea continuă a legislației din domeniul securității sociale în 

vederea corespunderii cadrului normativ cu prevederile Directivei. 

 

 

Obiectivul specific 1.4:  Îmbunătăţirea cadrului de politici adresate familiilor cu copiii în 

vederea asigurării implicării echitabile a părinţilor în creşterea şi educarea copiilor 

 

Acţiunea 1.4.2. Implementarea  mecanismului privind acordarea concediului paternal  

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Casa 

Națională de Asigurări Sociale 

Informaţia despre realizare: 
 

În anul 2017, Ministerul Apărării a elaborat două proiecte de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (unul înregistrat cu titlu de 

inițiativă legislativă din partea unui grup de deputați ai Parlamentului RM – nr. 301 din 6 

octombrie 2017 și altul înregistrat cu titlu de inițiativă legislativă din partea Președintelui RM – 

nr. 304 din 9 octombrie 2017), una dintre propunerile de amendare a legii respective fiind 

acordarea militarilor prin contract a dreptului de a beneficia de concediu paternal. Totuși, 

promovarea acestor inițiative legislative în anul 2017 nu a avut loc. 

Drept urmare, în anul 2018 eforturile de promovare a modificărilor date au fost preluate 

de către Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, iar amendamentele respective au 

fost înaintate spre aprobare Guvernului și respectiv, ulterior, Parlamentului cu ulterioara 

promulgare de către Președintele Republicii Moldova. 

Astfel, în temeiul prevederilor Legii nr. 184/2018 pentru modificarea unor acte 

legislative, începînd cu data de 1 ianuarie 2019, bărbații care îndeplinesc serviciul militar prin 

contract beneficiază de dreptul de a utiliza concediul paternal. 

În acest sens, pe parcursul trimestrului I al anului 2019 urmează a fi operate completări 

inclusiv la Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele 

Armate, aprobat prin HG nr. 941/2006. 

Referitor la implementarea prevederilor concediului parental în context național, 

remarcăm că dinamica numărului de tați care au beneficiat de concediu parental pe parcursul 

anului 2018 este în creștere. Astfel, tendința acestui indicator pe parcursul în ultimii 3 ani este 

următoarea: 

- 2016 – 2 147 tătici (circa 5,1%);  

- 2017 – 3 355 tătici (7,6%); 

- 2018 – 4 359 tătici (cca 9,6%). 
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Totodată, în temeiul Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul 

și de plată a îndemnizației paternale apropat prin hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016, 

în perioada ianuarie – decembrie 2018, au beneficiat de indemnizație paternală 2887 tați.  

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea campaniilor informaționale de promovare a paternității 

pozitive în vederea sporirii implicării taților în creșterea și educarea copiilor.   

 

 

Acţiunea 1.4.4. Celebrarea la nivel național a Zilei Internaționale a Familiei 

Termenul de executare:2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Ministere și 

alte autorități administrative centrale; autoritățile publice locale; organizații internaționale; 

Asociația Obștească „GENDER – CENTRU”; Universitatea de Stat 

Informaţia despre realizare:   

 

În anul 2018, Ziua Familiei a fost desfășurată sub genericul Familiile și societățile 

incluzive și a fost axată pe rolul familiei și a politicilor orientate spre familie în contextul 

realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, la care s-a aliniat și țara noastră. În vederea 

asigurării coordonării activităților realizate de către autoritățile și instituțiile cu responsabilități în 

domeniu, a fost aprobată Dispoziția Guvernului nr. 73 din 11 mai 2018 pentru aprobarea 

Planului de Acțiuni privind organizarea și desfășurarea Zilei Familiei în Republica Moldova 

pentru anul curent. În acest sens Ministerul a organizat 4 evenimente dedicate zilei familiei. 

 Evenimentele dedicate celebrării Zilei internaționale ale Familiei înfățișează familia ca 

un mediu eficient de formare a personalităţii şi ordinii sociale, reflectînd concomitent problemele 

cu care se confruntă familiile contemporane şi promovează politicile statului orientate spre 

susținerea familiei, valorilor familiei, drepturilor şi responsabilităţilor membrilor familiei, astfel 

contribuind la consolidarea institutului familiei. 

Suplimentar, remarcăm că IGP a aprobat Planul de acțiuni privind organizarea şi 

desfășurarea activităților în contextul Zilei Familie în Republica Moldova 2018 (prin Dispoziția 

IGP nr. 34/4-24d din 11 mai 2018).   

Totodată, prin Dispoziția indicată, au fost aprobate Conceptul Campaniei de informare și 

sensibilizare ,,Protejează familia de violență” și Conceptul acțiunilor de prevenire terțiară 

dedicată agresorilor familiali ,,Școala tăticilor non-violenți”, care s-au desfășurat în perioada 15 

mai-25 iunie 2018. 

Conform prevederilor planului vizat, Poliția și-a orientat și mobilizat eforturile în 

sporirea gradului de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la problema 

violenței în familie, mecanismul de protecție juridică și serviciile de asistență alternativă 

disponibile victimelor, precum și schimbarea comportamentului violent al agresorilor familiali în 

unul non-violent și conștientizarea de către aceștia a consecințelor adoptării unui comportament 

violent asupra copiilor și membrilor de familie,  informarea despre măsurile coercitive care pot fi 

aplicate de către autoritățile competente, formarea unor deprinderi non-violente în familie. 

Astfel, în colaborare cu partenerii Asociația Promo-LEX, Centrul de Drept al Femeilor, 

Asociația Împotriva Violenței „Casa Marioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii 

„Memoria”, pe parcursul Campaniei a fost utilizat suportul video, elaborat cu suportul Asociației 

Promo-LEX, conținutul căruia este un mesaj de sensibilizare a societății privind fenomenul 

violenței și serviciile oferite de instituțiile statului pentru intervenție, asistență și suport, care în 

perioada 15 mai-25 iunie 2018 au fost puse spre vizualizare către publicul larg prin intermediul 

rețelelor de socializare și sursele TV. 

În perioada 16-24 mai 2018, în incinta Institutului Muncii, de către Inspectoratul General 

al Poliţiei, în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, au fost organizate și desfășurate 4 
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ateliere de instruire, unde au fost instruiți 126 angajați (securitate publică și urmărire penală) din 

cadrul Inspectoratelor de poliție teritoriale, privind răspunsul eficient al Poliției la cazurile de 

violență în familie, cu o durată de o zi pentru fiecare atelier. 

La 30 mai 2018, în incinta Hotelului ,,Vila Verde” mun. Chișinău, de către Inspectoratul 

General al Poliției în parteneriat cu Centrul de medicină-legală și Ambasada Statelor Unite ale 

Americii, a fost organizat și desfășurat simpozionul republican cu genericul „Violența împotriva 

femeii și copilului, bune practice și rolul medicinei legale în soluționarea provocărilor 

sistemice”. La eveniment au fost prezenți peste 100 de persoane dintre care reprezentanții 

direcției generale securitate publică, direcției generale urmărire penală a IGP și 36 angajați din 

cadrul Inspectoratelor de poliție teritoriale, precum și reprezentanții Serviciului medico-legal din 

întreaga țară. 

La 11 mai 2018, angajații direcției generale securitate publică a IGP au participat la 

conferința științifico-practică cu genericul ,,Familia contemporană: provocări și perspective”, în 

cadrul Universității de Stat din Moldova, unde au fost prezenți pentru informare 70 de studenți. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Asigurarea coordonării anuale a activităților dedicate celebrării Zilei 

familiei la nivel național prin elaborarea planului de acțiuni și a proiectului dispoziției de 

Guvern. 

 

Obiectivul specific 1.5: Îmbunătățirea  cadrului de politici și servicii de asistență socială 

prin prisma principiului egalităţii între femei şi bărbaţi  

 

Acțiunea 1.5.1.  Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate, inclusiv  prin 

perfecţionarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, prin prisma  reformei descentralizării  

Termenul de executare: 2017-2020 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei HelpAge 

International; Platforma pentru Egalitate de Gen 

Informaţia despre realizare: 

 

Conform Legii fondului de susținere socială nr. 827/2000, în rezultatul restructurării 

fondul respectiv este creat  pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul 

asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale în 

condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social. 

Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 800/2018 a fost instituit pachetul minim de servicii 

sociale, după cum urmează: 

- Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, 

- Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, 

- Serviciul social Asistenţă personală. 

În acest context, Agenția Națională Asistență Socială va transfera lunar, pînă la data de 

1 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, autorităților administrației publice locale de 

nivelul al doilea sumele acumulate în Fondul de susținere a populației. Finanțarea pachetului 

minim de servicii sociale se va realiza proporțional mijloacelor financiare acumulate în fondul 

respectiv și sumei prevăzute pentru pachetul minim de servicii sociale specificate per autoritate 

publică locală de nivelul al doilea. În anul 2018 pentru finanțarea pachetului minim de servicii 

sociale au fost alocate  cca 70 mil lei. 

La fel, pentru a susține familiile defavorizate prin Hotărîrea Guvernului nr. 716/2018 a 

fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social de suport monetar 
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adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Serviciul dat are drept scop susținerea 

familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de 

dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în 

baza necesităților identificate. Concomitent, obiectivele Serviciului țin de facilitarea depășirii 

situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată; acordarea suportului 

monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităților identificate, precum și 

prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor familiei/persoanei 

defavorizate. 

Serviciul respectiv, se instituie în baza deciziei consiliului raional/municipal în cadrul 

structurii teritoriale de asistență socială. Scopul serviciului dat constă în susținerea 

familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de 

dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în 

baza necesităților identificate. 

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau 

reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, 

procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, 

procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul 

individualizat de asistență.  

Suportul monetar reprezintă o sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă ce nu va 

depăși suma de 6 000 lei, care se acordă familiei/persoanei aflate în situație de dificultate, 

printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni 

pentru facilitarea realizării acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență, confirmată 

prin rezultatele evaluării necesităților. 

 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea sustenabilității sistemului de servicii sociale create reieșind din 

obiectivele de reformă și de descentralizare cu reflectarea acestor politici de nivel local inclusiv 

prin prisma financiară.  

 

 

 

Acțiunea 1.5.2. Asigurarea accesului la servicii sociale prin sustenabilitatea și 

diversificarea acestora, conform necesităților grupurilor demografice 

Termenul de executare: 2017-2020 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Autoritățile 

administrației publice locale; organizații internaționale 

Informaţia despre realizare: 

 

Conform datelor furnizate de către structurile teritoriale de asistenţă socială, în 

simestrul unu al anului 2018, în republică au activat 96 instituţii sociale care au prestat servicii 

sociale pentru 5661 beneficiari. 

a) Centrele comunitare multifuncționale prestează servicii sociale de zi, servicii sociale 

de plasament de scurtă durată pentru beneficiarii aflați în diferite situaţii de dificultate, precum 

și în perioada rece a anului. Potrivit datelor parvenite de la structurile teritoriale de asistență 

socială, în simestrul I - 2018,  în republică au activat 32 centre mixte/multifuncționale prestînd 

servicii pentru 1548 beneficiari lunar, aflați în diferite situaţii de dificultate precum și în 

perioada rece a anului, inclusiv pentru 833 beneficiare femei. 
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b) Centrele de plasament de lungă durată asigură prestarea serviciilor calitative de 

îngrijire, reabilitare, menţinerea capacităţilor funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a 

beneficiarilor. Conform datelor în simestrul I - 2018, în republică au activat 32 centre de 

plasament de lungă durată/azile prestînd servicii pentru 880 beneficiari lunar, dintre care 522 

femei.  

c) Centrele de zi au scopul de a presta servicii specializate în vederea asigurării 

activităţilor de îngrijire, reabilitare şi (re)integrare socială a persoanelor vîrstnice, în baza 

evaluării necesităţilor, în regim de zi. Potrivit datelor furnizate de către structurile teritoriale de 

asistență socială, în republică, în simestrul I - 2018,  au activat 15 centre de zi ce au prestat 

servicii pentru 2615 beneficiari lunar, dintre care 1853 femei. 

d) Centrele de plasament temporar sunt serviciile sociale acordate pe perioada de 

plasament a beneficiarilor cu o durată de pînă la şase luni de zile, în baza evaluării 

necesităţilor, obiectivelor planului individualizat de asistenţă şi cererii personale, menționăm 

că potrivit datelor în simestrul I - 2018, în republică și-au desfășurat activitatea 10 centre de 

plasament temporar care au prestat servicii pentru 423 beneficiari lunar, inclusiv pentru 139 

femei. 

e) Centrele de reabilitare socio-medicală prestează servicii de asistență medicală și de 

recuperare medicală prin terapii specifice, servicii de consiliere socială, respectiv furnizare de 

informații și acordarea sprijinului necesar în vederea obținerii unor beneficii și servicii sociale, 

precum și a altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare, informăm că potrivit datelor în 

simestrul I - 2018, în republică au activat 6 Centre de reabilitare socio-medicală, prestînd 

servicii pentru 195 beneficiari lunar, inclusiv pentru 131 femei. 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu are ca scop prestarea calitativă a serviciilor de 

îngrijire la domiciliu, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor. Conform informației 

prezentate de structurile teritoriale de asistență socială în simestrul I - 2018, de serviciul social 

la domiciulu au beneficiat cca 20056 persoane, dintre care 16569 femei. 

Serviciul de alimentare în cantinele de ajutor social îşi desfăşoară activitatea în 

condiţiile Legii nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social. Cantinele de 

ajutor social se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice locale, iar organizarea şi 

funcţionarea acestora se efectuează în conformitate cu Regulamentul-tip privind funcţionarea 

cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1246 din 16.10.2003. Potrivit 

informației prezentate de structurile teritoriale de asistență socială în simestrul I - 2018, în 

republică au activat 69 cantine de ajutor social, de serviciile cărora au beneficiat 3906 

beneficiari lunar, dintre care 2420 femei. 
 

 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Conlucrarea cu structurile teritoriale de asistență socială în vederea asigurării 

unor analize aprofundate la nivel local axate pe necesitățile diferitor grupuri vulnerabile și 

axate pe criteriile, vîrstă, sex, tendințe demografice, etc.  

 

Acțiunea 1.5.3. Evaluarea/modificarea  prin prisma principiului egalităţii între femei şi 

bărbaţi a programelor de reintegrare socială a femeilor din grupurile vulnerabile   

Termenul de executare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Ministerul Justiției; Oficiul Central de 

Probațiune; Programul Comun al Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA; Biroul Națiunilor Unite 

de Combatere a Drogurilor şi Criminalității; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de 

Gen şi Abilitarea Femeilor; organizații nonguvernamentale din domeniu  

Informaţia despre realizare:  

 

La data de 14.06.2018 a fost adoptată Legea Nr. 105 din cu privire la promovarea 
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ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj. Unul dintre obiectivele acestei legi este  

re/integrarea socială a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv a femeilor din grupurile 

vulnerabile. 

În acest context, în vederea facilitării integrării în cîmpul muncii prin re/integrarea a unor 

categorii de șomeri, inclusiv a victimelor violenței în familie, UN Women în parteneriat cu 

MSMPS a lansat procesul de elaborare a unei note analitice privind modalitățile/ oportunitățile 

de abilitare economică a femeilor afectate de violență din Republica Moldova. Aceasta va fi 

finalizată către mijlocul anului 2019. 

Totodată, în contextul asigurării bunei implementări a Legii nr. 105 cu privire la 

promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, MSMPS în parteneriat cu ANOFM 

a inițiat elaborarea fișei de referire pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața 

muncii (victimelor violenței în familie și victimelor traficului de ființe umane).  

 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Dezvoltarea și aprobarea mecanismelor de referire a beneficiarilor și a 

conlucării dintre structurile teritoriale de asistență și oficiile teritoriale de ocupare a forței de 

muncă în vederea re/integrării sociale a acestora. 

 

 

Obiectivul specific 1.6:  Integrarea dimensiunii de gen în politicile din domeniul sănătăţii şi în 

programele de instruire a cadrelor medicale 

 

Acțiunea 1.6.1. Elaborarea și ajustarea cadrului normativ din domeniul sănătății 

prin prisma dimensiunii de gen 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății Organizația Mondială a Sănătății; 

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen 

şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare:  

 

În vederea realizării acțiunii date, pe parcursul anului 2018 Ministerul Sănătății, 

Protecției Sociale și Familiei a inclus cererea condițiilor de acces pentru tinerii cu nevoi speciale, 

în special locomotorii (rampa de acces, grupuri sanitare adaptate, fotolii ginecologice adaptabile) 

în indicatorul de performanță a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) (indicatorul 

nr. 4 referitor la resursele necesare în CSPT pentru a asigura calitatea serviciilor)  aprobate prin 

Ordinul MSMPS prin ordinul MSMPS și CNAM nr. nr. 786 din 22.06.2018).  

 

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Analiza și evaluarea continuă politicilor publice din domeniul sănătății 

prin prisma dimensiunii de gen în vederea integrării principiului egalității între femei și bărbați; 

 

 

 

Acţiunea 1.6.2  Organizarea  activităților  de instruire  pentru specialiștii  din 

domeniul sănătății cu privire la  particularitățile de gen în sănătate  
Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății Organizația Mondială a Sănătății; 

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen 

şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 
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Pentru a consolida capacitatea echipelor multidisciplinare în  analiza necesităților locale 

și elaborarea strategiilor de abordare pentru promovarea sănătății a fost instituit Grupul național 

de referință pentru dezvoltarea cursului de instruire în domeniul promovării sănătății axat pe 

reducerea bolilor netransmisibile (BNT) (prin dispoziția nr. 601 din 16.11.2018 a MSMPS). 

Diagnosticul necesităților comunității include perspectiva caracteristicilor grupurilor țintă (vîrstă, 

gen, mediu de trai, etc.). Cursul elaborat prevede organizarea instruirilor formatorilor și 

diseminarea ulterioară a intervențiilor specifice de promovare a sănătății BNT în 10 raioane pilot 

ale proiectului cu perspectiva de a integra cursul în programul curricular al USMF și al 

Colegiilor de medicină. 

Aspectul de gen este prezent și în evenimentele de educație a populației prin includerea 

subiectului ”Sănătatea familiei, inclusiv sănătatea bărbatului” în ciclul tematic al lecțiilor publice 

organizate în 20 comunități din 10 raioane pilot ale Proiectului ”Viață Sănătoasă” (Briceni, 

Edineț, Fălești, Ungheni, Orhei, Criuleni, Ștefan Vodă, Taraclia, Vulcănești, Cahul). 

Consolidarea echipelor medico-sociale comunitare realizată în cadrul a 3 planuri de 

acțiuni pentru integrarea serviciilor de prevenire, asistență și îngrijiri de durată a persoanelor cu 

BNT în raioanele Orhei, Ungheni și Fălești asigură incluziunea socială și facilitează accesul 

grupurilor vulnerabile de populație la servicii. 

În anul 2018, in cadrul CSPT, preponderent cu suportul proiectului Generație Sănătoasă 

au fost organizate circa 7000 de activitati de instruire pentru profesioniști (profesori, lucrători 

medicali etc.) in domeniul sănătății adolescenților, inclisv focusate și pe difereințele de vîrstă și 

gen a problemelor de sănătate ale adoelscenților și tinerilor 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare în vederea consolidării 

capacităților profesioniștilor din domeniul sănătății pe domeniul egalității de gen. 

 

 

Acțiunea 1.6.3. Acordarea de suport instituţiilor medico-sanitare pentru formarea 

profesională a specialiştilor în prestarea serviciilor de sănătate reproductivă, inclusiv de 

planificare familială   

Termenul de executare: 2017 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății; Fondul Națiunilor Unite pentru 

Populație 

Informaţia despre realizare 

 

Pe parcursul anului 2018, medicii de familie și reprezentanții ONG relevante din 

domeniu au colaborat în vederea identificării, evaluării nevoilor și acordării asistenței 

consultative și formării deprinderilor de viață a tinerilor cu nevoi speciale din teritoriul deservit 

de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor (CSPT). 

Cu suportul UNFPA au fost elaborate și aprobate 5 protocoale clinice standardizate 

privind planificarea familială pentru medicii de familie și ginecologi, aprobate de Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe: pilule de contracepție de urgență, inele vaginale 

combinate, dispozitive intrauterine cu cupru, contraceptive orale combinate, contraceptive 

injectabile. Toate protocoalele includ prevederi referitoare la: tineri, persoane cu dizabilități și 

persoane cu HIV. 
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Au fost instruiți 27 profesioniști din domeniul obstetricii și ginecologiei, inclusiv 

personalul USMF "Nicolae Testemițanu", în ceea ce privește calitatea îngrijirii și abordarea 

centrată pe client în domeniul sănătății materne și al planificării familiale. 

A fost Integrată în programele de studiu ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

- platforma de instruire on-line în planificarea familială bazată pe dovezi (Consultanță 

contraceptivă virtuală) în trei limbi (engleză, română și rusă). Astfel, pe parcursul anului 2018 - 

166 de profesioniști din domeniul sănătății au fost atestați în planificarea familială (care au 

finalizat cu succes cursul de formare FP on-line). 

În cadrul Curriculum-ului USMF "Nicolae Testemițanu", a fost dezvoltat și integrat 

pachetul de servicii inițiale minime pentru serviciile de sănătate reproductivă în limba română - 

fiind obligatorie pentru medici rezidenți în domeniul obstetricii și ginecologiei, precum și medici 

practicieni parte al acesteia. 

Ținând cont de rezultatele evaluării nevoilor de consolidare a capacităților, pe parcursul 

anului 2018 au fost capacitate 75 de persoane (41 de angajați ai ONG-urilor care lucrează cu 

populații cheie și 34 de angajați ai instituțiilor de îngrijire a sănătății) în baza instrumentelor 

complexe de prevenire a HIV pentru populațiile-cheie, TRANSIT, MSMIT, IDUIT și  SWIT) - 

care vizează atragerea mai multor beneficiari pentru  informare și servicii. 

Totodată, pe parcursul anului 2018, 140 de profesioniști din domeniul medical din 

domeniul furnizării serviciilor de screening cervical (personalul AMP, colposcopiști, personalul 

de laborator) au fost capacități în conformitate cu standardele internaționale.  

Pe parcursul perioadei de raportare, a fost dezvoltat în conformitate cu ghidurile 

internaționale și validat - "Standardul pentru organizarea și funcționarea serviciului de screening 

cervical în Republica Moldova", inclusiv prevederi pentru 4 componente (servicii PHC, Servicii 

de citologie, Servicii de colposcopie, Servicii de histopatologie). 

A fost stabilit Parteneriatul pentru a sprijini creșterea gradului de conștientizare privind 

prevenirea cancerului de col uterin, acesta fiind extins cu 14 parteneri noi (5 instituții publice, 8 

organizații ale societății civile și 1 companie privată). Planul comun de acțiune care stipulează 

activitățile planificate de informare și educare a fost convenit pentru a sărbători la nivel național 

săptămâna europeană de prevenire a cancerului de col uterin din 2019. 

În 2018 cu contribuția Centrului NEOVITA au fost organizate 3 sesiuni de supervizare a 

activitatii CSPT, în domeniul de promovare a vaccinării pentru HPV, planificarea familială și 

contracepția și aplicarea standardului de testare la HIV în cadrul CSPT (40 CSPT supervizate în 

activitate). 

 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității consolidării capacităților a specialiștilor pe 

segmentul de sănătate reproductivă.  

 

 

Obiectivul specific 1.7. Promovarea culturii pentru sănătate printre femei şi bărbaţi prin 

informare, educare şi sporirea adresabilităţii la servicii de sănătate  

 

Acțiunea 1.7.1. Organizarea activităţilor de informare a populației cu privire la modul 

sănătos de viaţă în contextul necesităţilor de gen şi de vîrstă  

 

Termenul de executare: 2017-2021 
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Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății Organizația Mondială a Sănătății; 

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen 

şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare:  

 

Aspectele de gen sunt asigurate în cadrul activităților de alfabetizare a populației și 

dezvoltare a comportamentelor de solicitare a îngrijirilor medicale.  

Componenta de comunicare a proiectului se bazează pe pattern-urile gender legate de 

factorii de risc pentru BNT (tutun, dietă, alcool, activitate fizică) și comportamentele de îngrijire 

a sănătății.  

În acest context, în perioada 01.07.2018-31.12.2019 au fost organizate 60 lecții 

publice/seminare axate pe promovarea modului sănătos de viață în rîndul populației adulte 

pentru 2803 persoane (1983 femei și 820 bărbați) din 20 comunități din 10 raioane pilot ale 

proiectului (Briceni, Edineț, Fălești, Ungheni, Orhei, Criuleni, Ștefan Vodă, Taraclia, Vulcănești, 

Cahul) în 4 subiecte:  

• Hipertensiunea arterială: învățăm să o ținem sub control! 

• Diabetul zaharat tip II 

• Obezitatea și alimentația sănătoasă 

• Fumatul și utilizarea alcoolului. 

În cadrul acestor seminare au fost testate 386 de persoane pentru consumul dăunător de 

alcool. Au fost oferite consultații individuale privind reducerea consumului nociv de alcool, 

precum și sfaturi privind renunțarea la fumat.   

Activități de informare a populației cu privire la modul sănătos de viață se realizează de 

asemenea și în cadrul: 

• 20 proiecte de ameliorare continuă a calității în medicina de familie;  

• 10 proiecte de promovare a sănătății bazate pe indicatorii Profilurilor de 

sănătate, elaborate de echipele multidisciplinare din cadrul Consiliilor Terotoriale de 

Sănătate Publică; 

•  3 planuri de acțiuni pentru integrarea serviciilor de prevenire, asistență și 

îngrijiri de durată a persoanelor cu BNT; 

• Organizarea activităților  de instruire  pentru specialiștii  din domeniul 

sănătății cu privire la particularitățile de gen în sănătate.  

Cu suportul a  41 CSPT, în anul 2018 au fost organizate peste 30000 activități 

informative în domeniul sănătății adolescenților pentru, de care au beneficiat 181374 persoane. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Diversificarea metodelor și canalelor de comunicare cu diferite grupuri 

de populație în vederea focusării pe caracteristicele specifice grupului. 

 

 

Acțiunea 1.7.2. Sporirea adresabilităţii femeilor şi bărbaţilor, fetelor şi băieţilor, inclusiv 

din grupurile vulnerabile, la servicii calitative de sănătate 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății Organizația Mondială a Sănătății; Fondul 

Națiunilor Unite pentru Populație; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare:  
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Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 836 163 vizite a femeilor la ginecolog-

obstetrician și 152 163 servicii de planificare a familie și sănătate reproductivă, inclusiv 20151 

vizite la ginecolog obstetrician a fetelor până la 18 ani și 4950 servicii de planificare a familiei și 

sănătatea reproductivă.  

Totodată, bărbații au beneficiat de 12055 vizite la androlog, inclusiv 14 vizite la androlog 

a băieților pînă la 18 ani.  

Circa 10% din beneficiarii acestor servicii sunt persoane cu dizabilități sau persoane din 

grupuri social-vulnerabile.  

Per ansamblu, în 2018 au beneficat de serviciile CSPT 229 454 persoane (cu circa 

10% mai mult decât în 2017), 37% dintre ei fiind bărbați, 35% dintre beneficiari fiind cei din 

mediu rural iar peste 20% dintre beneficiarii activităților consultative ale CSPT au fost 

adolescenții din grupuri vulnerabile. 

 

Gradul de implementare: Realizat  

           Recomandări: Asigurarea continuității activităților de informare a populației cu privire 

la importanța adresării la serviciile de sănătate și impactul pozitiv a vizitelor regulate la medic. 

 

 

Obiectivul specific 1.8: Integrarea  dimensiunii de gen în formarea iniţială şi continuă a 

cadrelor didactice în vederea depăşirii stereotipurilor şi formării conştiinţei de gen 

 

Acțiunea 1.8.1.  Includerea dimensiunii de gen, prin prisma drepturilor omului, în 

conținuturile stagiilor de formare continuă a profesorilor  

Termenul de executare: 2017-2019 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației; Institutul de Științe ale Educației 

Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Universitatea de 

Stat din Moldova; Asociația Obștească „GENDER – CENTRU” 

Informaţia despre realizare: 

 

Pentru anul 2018 a fost emis ordinul ministrului educaţiei, culturii şi cercetării nr. 635 din 

28.12.2017 „Cu privire la aprobarea Planurilor de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice şi de conducere pentru anul 2018”. În planul stagiilor de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2018 au fost incluse următoarele programe tematice de 

formare, care în mod direct sau indirect includ unităţi de conţinuturi cu privire la dimensiunea de 

gen:  

• Psihologie (pentru psihologi şcolari); 

• Educaţia civică;  

• Asistenţă socială;  

• Psihopedagogie (pentru educatori din şcolile internat şi pedagogii sociali);  

• Psihopedagogie (pentru educatorii şcolilor internat);  

• Managementul educaţional (pentru directori adjuncţi educaţie, Cadre didactice de 

sprijin etc);  

În conformitate cu Planurile de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de 

conducere pentru anul 2018 în instituţiile abilitate cu formare continuă, în perioada de referinţă, 

au fost formate următoarele categorii de cadre didactice care realizează conţinuturile ce vizează 

probleme educaţionale specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv a traficului de fiinţe 

umane, inclusiv şi prin prisma dimensiunii de gen:  

• Psihologi şcolari - 165 de persoane;  
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• Educaţia civică - 230 persoane;  

• Asistenţă socială - 120 persoane;  

• Psihopedagogie - 115 persoane;  

• Management educaţional (Directori adjuncţi pentru educaţie) - 115 persoane.  

Formările au inclus Modulele tematice: Strategii de prevenire şi intervenţie a violenţei 

şcolare, Influenţa migraţiei părinţilor asupra vieţii prsihosociale a elevului, Tehnici de susţinere a 

adolescenţilor timizi şi izolaţi, Consilierea copiilor aflaţi sub tutelă, Dezvoltarea competenţelor 

civice etc., care în mod direct sau indirect includ unităţi de conţinut privind dimensiunea de gen. 

Se preconizează, includerea dimensiunii de gen în programa de formare continuă a 

cadrelor didactice, în urma unui acord stabilit cu UN Women. 
 

Gradul de implementare: Rrealizat parțial  

Recomandări: Stabilirea parteneriatului cu UN Women în vederea îmbunătățirii 

conținuturilor programelor de formare continuă a cadrelor dicactice în domeniul egalității de 

gen. 

 

 

Acțiunea 1.8.2. Consolidarea capacităților profesorilor de educație civică și ale 

diriginților pentru ghidarea elevilor în carieră 

Termenul de executare: 2017-2021  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației; Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Agenția Austriacă pentru Dezvoltare; Centrul pentru Educație Antreprenorială 

și Asistență în Afaceri 

Informaţia despre realizare: 

 

În anul 2018 a fost demarată Reforma curriculară care a determinat corelarea politicilor 

curriculare cu standardele educaţionale naţionale şi internaţionale şi formatarea profilului 

absolventului prin prisma finalităţilor educaţionale şi a sistemului de competenţe-cheie. 

Disciplinele şcolare obligatorii Educaţia civică şi Dirigenţia au fost reconceptualizate. 

Prin Ordinul ministrului educaţiei, culturii şi cercetării nr.397 din 29.03.2018 a fost 

aprobat Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2018-2019, 

care include unele completări care definesc elementele de noutate. Astfel, noua Arie curriculară 

Consiliere şi dezvoltare personală include disciplina obligatorie Dezvoltare personală, propusă 

pentru implementare a câte 1 oră săptămânal, în învăţământul primar, gimnazial şi liceal. 

Dezvoltarea personală este structurată în cinci module, unul din ele fiind Proiectarea carierei 

profesionale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial care pune accent pe înţelegerea profesiilor 

din perspectiva pieţei muncii, planificarea carierei şi luarea deciziilor de carieră, dezvoltarea 

spiritului antreprenorial ca opţiune de carieră etc.  

Ce-a de a doua disciplină şcolară reconceptualizată Educaţie pentru societate este cu 

statut obligatoriu pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal şi va înlocui actuala disciplină 

Educaţie civică. Implementarea disciplinei prevede formarea la elevi a valorilor statului de drept, 

dezvoltarea competenţelor necesare respectării drepturilor şi responsabilităţilor cetăţeneşti prin 

prisma studierii modulelor integrate cu referire la Educaţia pentru cetăţenia democratică, 

Educaţia pentru drepturile omului, Educaţia pentru integritate, Educaţia patriotică, Educaţia 

interculturală etc. În anul de studii 2018-2019, conţinuturile reconceptualizate pentru disciplina 

Educaţie pentru societate vor fi implementate gradual, începând cu clasele a V-a şi a X-a. 

Disciplinele opţionale reprezintă componenta flexibilă a Planului-cadru de învăţământ, care 

contribuie la dezvoltarea unor competenţe transversale. Unul dintre domeniile prioritare de 

structurare a disciplinelor opţionale sunt antreprenorialul, creativitatea şi inovaţia, care vin să 

dezvolte la elevi:  

• Capacitatea de a proiecta şi a promova proiecte în scopul realizării unor obiective;  

• Dezvoltarea spiritului de iniţiativă;  

• Dezvoltarea creativităţii;  
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• Asumarea de riscuri;  

• Educaţia financiară;  

• Luarea deciziilor de natură economică;  

• Înţelegerea rolului economiei în societate;  

• Utilizarea competenţelor antreprenoriale pentru a face opţiuni în carieră. 

 

Totodată, în instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, se realizează activităţi 

extraşcolare la nivelul clasei, instituţiei, comunităţii (activităţi de orientare profesională în cadrul 

excursiilor, întâlnirilor cu specialişti în drept legal, agenţi economici etc.). În cadrul proiectului 

REVOCC a fost elaborat modulul „Dezvoltarea personală şi proiectarea carierei”, inclus 

actualmente în disciplina obligatorie Dezvoltare personală, şi au fost create 4 Centre de Ghidare 

în Carieră în incinta structurilor teritoriale ANOFM din Soroca, Cahul şi Chişinău. De serviciile 

acestor centre au beneficiat deja peste 10 000 de tineri. 

 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității activităților inclusiv prin consolidarea 

capacităților cadreleor didactice în predarea noilor subiecte incluse în curiculă; 

Instituirea cooperării cu mediul de afaceri, sau cu alte personalități/profesioniști notorii 

de la nivel local în vederea implicării acestora în procesul de predare a diversității tematicilor 

incluse. 

 

 

 

Acțiunea 1.8.3. Reflectarea dimensiunii de gen în conținutul manualelor școlare 

Termenul de executare: 2018-2020  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea 

de Gen şi Abilitarea Femeilor  

Informaţia despre realizare: 
 

În cadrul orelor în care se realizează conţinuturile privind dimensiunea de gen, profesorii 

şi elevii în activitatea sa utilizează auxiliarul didactic pentru profesori şi elevi Educaţie pentru 

echitate de gen şi şanse egale. Disciplina obligatorie Educaţia pentru societate contribuie explicit 

la realizarea idealului educaţional prin valorificarea cadrului de referinţă european, constituit din 

20 de competenţe pentru o cultură democratică, considerate competenţe specifice ale disciplinei, 

grupate convenţional în 4 componente de bază, una din ele fiind Valori, care include şi setul 

Valorizarea democraţiei, justiţiei, echităţii, egalităţii şi supremaţiei legii. Acest set de valori se 

bazează pe convingerea generală că societăţile trebuie să funcţioneze şi să fie guvernate prin 

procese democratice care respectă principiile justiţiei, echităţii, egalităţii şi supremaţiei legii. 

Curriculumul disciplinar include unităţi de conţinut privind Diversităţile în comunitate:  

• Aspecte ale diversităţii;  

• Egalităţi, asemănări şi diferenţe dintre oameni;  

• Împreună în diversitate;  

• Toleranţă şi respect pentru diversitate;  

• Strategii pentru combaterea discriminării etc.  

Disciplina obligatorie Dezvoltarea personală este structurată în cinci module, care includ 

conţinuturi pe dimensiunea de gen:  

Dimensiunea 1:  

• Identitatea personală şi relaţionarea armonioasă cu accent pe cunoaşterea şi 

acceptarea de sine;  

• explorarea şi autoevaluarea resurselor personale;  

• familia ca valoare: responsabilităţi, roluri de gen, stereotipuri;  
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• comunicare asertivă, non-conflictuală şi non-violentă;  

• autoeducare şi voluntariat etc;  

 

Dimensiunea 2, Unitatea de învăţare Asigurarea calităţii vieţii, include Unităţi de 

conţinut:  

• Priorităţile unui/unei tânăr/tinere.  

• Semnificaţia priorităţii.  

• Stabilirea priorităţilor.  

• Priorităţile şi calitatea vieţii.  

• Priorităţile în raport cu genul: mit şi realitate. 

Totodată remarcăm că în lista disciplinelor opţionale pentru ciclul gimnazial au fost 

incluse disciplinele „Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale”, „Educaţie pentru drepturile 

omului şi cetăţenia democratică (cl. V-IX) care includ conţinuturi privind egalitatea de gen, 

drepturile copilului etc. 
 

Gradul de implementare: realizat  parțial 

Recomandări:Crearea parteneriatelor cu organizațiile societății civile din domeniul drepturilor 

omului și egalității de gen în vederea atragerii reprezentanților organizațiilor date în procesul 

de formare a profesorilor dar și în contextul predării subiectelor pentru elevi. 

 
 

 

Acțiunea 1.8.4. Coordonarea dialogului periodic şi a schimbului de experienţă  între 

instituțiile de învățămînt și partenerii sociali în promovarea egalității de gen  

Termenul de executare: 2017-2018  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației Ministerul Economiei; Confederația 

Națională a Sindicatelor din Moldova; Confederația Națională a Patronatului din Republica 

Moldova 

Informaţia despre realizare: 

 

În vederea sporirii atractivităţii învăţământului profesional tehnic, dar şi creşterii calităţii 

în educaţie Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în colaborare cu partenerii de dezvoltare a 

organizat mai multe evenimente cu tentă informativ-aplicativă, precum:  

• Campania de promovare a învăţământului profesional tehnic „Munceşti, înveţi, 

Câştigi”;  

• Concursul Naţional „Cel mai bun plan de afaceri”, ediţia 2018;  

• Forul meseriilor/profesiilor şi Târgul locurilor de muncă pentru tineri, ediţia 2018. 

 

 

Gradul de implementare: Realizat   

Recomandări: Încheirea acordurilor/memorandumurilor dintre instituțiile de învățămînt 

și partenerii sociali în vederea consolidării cooperării și diversificării activităților de promovare 

a egalității de gen. 

 

Acțiunea 1.8.5. Realizarea  cercetărilor, prin prisma dimensiunii de gen, privind abandonul 

şcolar şi impactul migraţiei asupra şcolarizării 

Termenul de executare: 2017-2018  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației Ministerul Economiei; Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

Informaţia despre realizare: 
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În conformitate cu Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de 

studii 2018-2019, în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului de abandon şi absenteism 

şcolar, implementării metodelor de management educaţional bazat pe date veridice şi relevante, 

în conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 

2014, administraţia instituţiilor de învăţământ de comun cu organele locale de specialitate în 

domeniul învățământului (OLSDI) şi alte structuri, implică toţi angajaţii, specialiştii cu 

competenţe în domeniul educaţiei, elevii şi părinţii în activităţi de prevenire şi combatere a 

absenteismului şi abandonului şcolar. Organele locale de specialitate în domeniul învăţământului 

asigură aplicarea Instrucţiunii privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi 

absenteismului şi implementarea Planului de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar şi absenteismului în învăţământul general, ambele documente, aprobate prin 

ordinul nr. 559 al Ministrului Educaţiei, din 12 iunie 2015. 

 

Gradul de implementare: Realizat  parțial 

Recomandări: Realizarea unei analize a fenomenului de abandon și absenteism în baza 

datelor dezagregate inclusiv pe criteriul de sex și îmbunătățirea mecanismelor de redresare a 

fenomenului în baza constatărilor și conluziilor analizei. 

 

 

Obiectiv specific 1.9: Includerea aspectelor  gender  în procesul de ghidare în carieră cu 

scopul accederii la meseriile nontradiţionale 

 

Acțiunea 1.9.1.  Dezvoltarea serviciilor de consiliere profesională prestate prin intermediul 

centrelor de ghidare în carieră prin prisma dimensiunii de gen   

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Agenția Austriacă pentru Dezvoltare; Centrul 

pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri 

Informaţia despre realizare:  

 

În anul 2018, Centrele de ghidare în carieră din cadrul Agențiilor pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Chișinău, Cahul și Soroca, au prestat servicii de orientare profesională și ghidare în 

carieră pentru mai multe persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv elevi, studenți. 

În cadrul celor trei Centre au fost organizate în total 169 activități, cu participarea a 4299 

beneficiari (52% femei). Activitățile au avut ca scop explorarea oportunităților pe piața forței de 

muncă, diversității profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor aptitudini și capacități 

profesionale, precum și ghidarea profesională în vederea integrării socio-economice de succes. 

 

 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Extinderea serviciilor de ghidare în carieră în vederea asigurării 

accesului la serviciile date. 
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Acțiunea 1.9.2. Diseminarea bunelor practici pentru redefinirea rolurilor atribuite, 

în funcţie de sex, în domeniul profesional tehnic  

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației Entitatea Naţiunilor Unite pentru 

Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare:  

 

Cu suportul Agenției Austriece de dezvoltare a fost implementat Proiectul 

“Reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierii în carieră” în perioada decembrie 2014 - 

noiembrie 2017. Rezultatele principale bazîndu-se pe reconceptualizarea orientării profesionale 

ale elevilor din învățământul profesional tehnic secundar. 

Cu suportul Agenției de dezvoltare din Liechtenstein se află în proces de implementare 

Proiectul: Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Cîmpul Muncii 

în Moldova, MEEETA Faza IV (MEEETA IV) din Martie 2017 pînă în Februarie 2020. 

Proiectul promovează abilitarea economică a tinerilor prin facilitarea dezvoltării abilităților de 

lucru și de generare de venituri, cu accent special pe spiritul antreprenorial. 

În vederea prevenirii/ eliminării dicriminării în bază de gen și a violenței în familie, 

promovării egalității de gen și relațiilor parteneriale între fete și băieți a fost implementat 

Proiectul ”Promovarea egalității de gen” Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat 

cu AO Gender-Centru și Misiunea OSCE în Moldova fiind organizate activități destinate 

cadrelor didactice și tinerilor  din școlile profesionale/colegii din țară:  

• Instruiri cu tinerii din cadrul 6 școli profesionale cu tematica ”Strategii de viață a tinerilor 

prin prisma dimensiunii de gen”; 

• Consolidarea capacităților a 35 cadre didactice din cadrul școlilor profesionale privind 

dimensiunea de gen în sistemul educațional.  

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Elaborarea și diseminarea materialelor metodologice (ghiduri/broșuri) 

pentru elevi. 

 

Acțiunea 1.9.3. Încurajarea și promovarea egalității de gen în sectoarele şi profesiile 

„netradiţionale”, cu predilecţie în domeniile ecologie şi inovație 

Termenul de executare: 2017-2021  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Ministerul Economiei 

Informaţia despre realizare: 

 

În cadrul Forului meseriilor/profesiilor la Tîrgul locurilor de muncă pentru Tineret, 

participanţii la eveniment au fost ghidaţi în carieră de către experţi în domeniu. Evenimentul a 

oferit posibilitate tinerilor de a se familiariza cu programele de studii ale instituţiilor de 

învăţământ, de a cunoaşte angajatori din diferite domenii şi de a negocia jobul potrivit şi din 

perspectiva de gen. 

În 2018, Guvernul a aprobat un nou proiect orientat spre reducerea ratei de inactivitate 

economică în rândul tinerilor. Programului „Start pentru Tineri: O afacere durabilă la tine acasă” 

are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea 

lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile. Implementarea Programului se atribuie Organizației 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în coordonare cu Ministerul 

Economiei și Infrastructurii. Pentru realizarea scopului au fost stabilite următoarele obiective 

specifice ale Programului: (i) stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor; (ii) 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin asigurarea suportului informațional, consultativ și 

educațional; (iii) susținerea financiară a tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri, cu 
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accent sporit pe afacerile inovative care sunt alineate sau ar contribui la dezvoltarea durabilă; (iv) 

facilitarea implementării inovațiilor, a transferului tehnologic și de know-how și (iii) creșterea 

numărului întreprinderilor active și a locurilor de muncă în zonele rurale. 
 

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări:  Asigurarea continuității activităților inițiate și stabilirea parteneriatelor 

cu mediul de afaceri din domeniul dat în vederea diversificării activităților și domeniilor în 

promovarea dimensiunii de gen. 

 

 

Acțiunea 1.9.4.  Ghidarea tinerilor în cariera profesională prin prisma dimensiunii 

de gen 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Ministerul Educației Agenția Austriacă pentru 

Dezvoltare; centre de ghidare în carieră 

Informaţia despre realizare: 

 

În anul 2018, în activităţile de informare şi consiliere profesională organizate de agențiile 

teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au fost antrenate 23554 persoane cu vârsta cuprinsă 

între 16–29 ani (cca. 33% femei), din care 12303 tineri cu statut de șomer (51% femei cu statut 

de șomer). De activităţile de orientare profesională și ghidare în cariera profesională în cadrul 

Centrelor de Ghidare în carieră au beneficiat 4299 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

(52% femei). 

 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Asigurarea continuității măsurilor de ghidare în carieră. 

 

 

Activitatea 1.9.5. Efectuarea studiului privind antreprenoriatul feminin în 

Republica Moldova 

Termenul de executare: 2017-2018 

Responsabilii de realizare: Biroul Național de Statistică Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei Ministerul Educației Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Platforma pentru Egalitate de Gen; 

Asociația Obștească „GENDER – CENTRU” 

Informaţia despre realizare: 

 

În conformitate cu informația prezentată de Biroul Național de Statitstică, pe parcursul 

anului 2018 a fost elaborată metodologia de măsurare a antreprenoriatului femenin. Totodată, a 

fost asigurată colectarea datelor. Astfel, pe parcursul anului 2019 datele urmează să fie analizate 

și generalizate fiind valorificate și alte surse de date disponibile în scopul obținerii indicatorilor 

statistici sensibili la dimensiunea de gen în antreprenoriat.  

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări:  Realizarea finalității studiului în anul 2019 și diseminarea datelor 

inclusiv prin intermediul platformei GenderPulse. 
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Acțiunea 1.9.6. Campanii de informare privind avantajele carierei profesionale în 

domeniile feminizate și masculinizate 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Platforma pentru Egalitate de 

Gen; Asociația Obștească „GENDER – CENTRU” 

Informaţia despre realizare: 

 

În scopul promovării femeilor și bărbaților în domeniile feminizate și masculinizate, 

colaboratorii instituţiilor de învăţământ superior, în sesiunea de admitere, discută cu candidaţii în 

vederea încurajării fetelor şi băieţilor pentru înmatricularea în domenii mai puţin tradiţionale din 

punct de vedere al genului. 

 

 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Reflectarea numărului de persoane precum și a domeniilor unde au fost 

realizate activitățile de informare. 

 

Acțiunea 1.9.7. Organizarea Campaniei de sporire a atractivității și  promovării 

avantajelor unei cariere în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, orientată în 

special  spre fete  

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; 

Ministerul Educației; Centrul de Guvernare Electronică Asociația companiilor private din 

sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea 

de Gen şi Abilitarea Femeilor; Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare; Programul 

Comun al Naţiunilor Unite privind HIV/ SIDA 

Informaţia despre realizare: 

 

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), cu suportul UN Women, a 

lansat în 2018 un program național de educare în domeniul TI a femeilor și fetelor, care se va 

implementa în perioada octombrie 2018 - mai 2019.  

În cadrul acestui Program vor fi instruite cca 1000 de fete și femei din toată țara în 

domeniul tehnologiei infomațiilor. Programul presupune sesiuni de instuire online zilnice a cîte 

15 min pentru a căpăta abilități și cunoștințe în postul de "Front End Developer”.  

O altă inițiativă desfășurată în cadrul programului, destinată fetelor și femeilor este 

"Startup Academy", implementată pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, 200 de femei și fete 

participante în cadrul acestei inițiative au căpătat cunoștințe în dezvoltarea propriilor produse IT 

și cum să devină antreprenoare în Tech. La finele programului, au lost lansate 7 start-up în 

domeniu, conduse de femei. 

În perioada de admitere în instituțiile de învățămînt, la televiziunea națională, în prime 

time, a fost difuzat un spot video în scopul încurajării tinerelor și tinerilor să aplice pentru studii 

în IT, la fel fiind promovata și pe platformele sociale. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Promovarea istoriilor fetelor de succes care au ales o carieră în domeniul 

IT. 
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Acțiunea 1.9.9. Instruirea și dezvoltarea competențelor micilor fermieri creatori de 

întreprinderi mici și mijlocii în creșterea productivității și trecerii la activități de o valoare 

mai înaltă în lanțul de producere  

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Serviciul de 

Extensiune Rurală, Întreprinderea de stat „Centrul Informațional Agricol” 

Informaţia despre realizare: 

 

Anual reţeaua de consultanţă a Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA) acordă 

peste 250 mii servicii consultative, dintre care cca. 3500 seminare şi programe de instruire, 3000 

de recomandări în scris, cca. 2500 mese rotunde şi întruniri, peste 45 mii vizite în teren şi cca. 

200 mii consultaţii individuale. 

Cele mai solicitate servicii ţin de domeniile tehnologiilor moderne de producere, 

marketingul mijloacelor de producere şi valorificarea produselor agricole, economie şi legislaţie 

agricolă. În ultimii ani tot mai des sunt solicitate serviciile legate de diversificarea producţiei 

agricole, dezvoltarea afacerilor non-agricole, precum şi cele din domeniile ecologie agricolă şi 

dezvoltare comunitară. 

De serviciile ACSA beneficiaza anual cca. 300 mii de beneficiari - producători agricoli, 

antreprenori rurali şi populaţia de la sate. Tot mai des clienţi ai serviciilor ACSA devin 

deținătorii fabricilor de procesare, întreprinderilor de colectare şi păstrare a produselor agricole, 

instituţii financiare, organizaţiile statale, proiecte şi programe internaţionale ce activează 

în spaţiul rural. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Reflectarea indicatorilor diversificați inclusiv dezagregați după criteriul 

de sex. 

 

 

Obiectivul specific 1.10: Ajustarea strategiilor sectoriale de adaptare la schimbările 

climatice în vederea includerii dimensiunii de gen 

 

Acțiunea 1.10.1. Modificarea documentelor de politici sectoriale prin prisma  

dimensiunii de gen (transport și infrastructura drumurilor, agricultură, energetică, apă şi 

canalizare, securitate alimentară, dezvoltare regională și construcții, sănătate) conexe 

domeniului schimbărilor climatice  

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei; Ministerul 

Economiei; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Mediului; Ministerul 

Sănătății; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

Informaţia despre realizare: 

 

A fost elaborat proiectul Planul de acţiuni pentru anii 2018-2023 privind implementarea 

Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (nr. unic 81/ 

MADRM), în conformitate cu angajamentele la Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019 (acţiunea SL1, art. 369, Capitolul 13 

„Comerţ şi dezvoltare durabilă Titlul V „Comerţ” şi acţiunea 15 art. 95 Capitolul 17 Politici 

climatice, Titlul IV). Proiectul a comasat a 2 documente de politici: Planului de acţiuni la la 

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova şi Strategia 
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dezvoltării durabile a sectorului forestier la schimbările climatice. Proiectul Planului include 

acţiunea 52: „Elaborarea ghidului privind egalitatea de gen, silvicultura şi schimbările climatice". 

 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea implementării cadrului de politici aprobat și alocarea 

resurselor financiare necesare implementării. 

Asigurarea activităților de instruire a profesioniștilor din domeniu în baza ghidului care 

urmează a fi elaborat. 

 

 

Acțiunea 1.10.2. Instruirea funcționarilor publici privind impactul încălzirii globale 

și schimbărilor climatice asupra sănătății, sărăciei, accesibilității resurselor naturale și 

rolurilor de gen în acest context 

Termenul de executare: 2017-2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Mediului; Oficiul Schimbarea Climei Ministerul 

Muncii Protecției Sociale și Familiei; Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

Informaţia despre realizare:  

 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate următoarele evenimente în cadrul cărora s-a 

abordat tematica egalităţii de gen în contextul schimbărilor climatice:  

- 28 iunie 2018, Atelierul de Lucru FAO-FVC Consultarea autorităţilor publice locale 

referitor la priorităţile naţionale de investiţii în domeniul schimbărilor climatice. În cadrul 

angajamentelor Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă au fost organizate 

următoarele evenimente: 

 - 20 iunie 2018 ședinţa interministerială „Consultări privind mecanismul de coordonare 

şi procedura de non-obiecţii”,  

- 5 octombrie 2018 masa rotundă „Oportunităţile pentru sectorul privat în procesul de 

angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă în scopul atenuării şi adaptării la 

schimbările climatice1";  

- 26 noiembrie 2018 ședinţa interministerială „Consultări publice privind Manualul 

operaţional şi programul de ţară”; 

 - 13 decembrie 2018 Atelierul de lucru „Consultarea cu părţile interesate a Programului 

de ţară a Republicii Moldova de angajare cu Fondul Verde pentru Climă şi a Manualului 

operaţional al autorităţii naţional desemnate”,  

- 17 iulie 2018 atelier de lucru „Fortificarea capacităţilor grupului coordonator în 

domeniul egalităţii de gen”,  

- 25-26 octombrie 2018 Curs de instruire cu genericul „Utilizarea statisticilor de gen”, 

organizat de Biroul Naţional de Statistică 

 Totodată, în parteneriat cu PNUD Moldova au fost organizate 2 evenimente consacrate 

Zilei Internaţionale a Biodiversităţii şi Zilei Mediului (r-le Ştefan-Vodă şi Soroca), la care au 

participat funcţionarii din executivul APL, în care au prezentat rapoarte pe probleme de 

conservare a biodiversităţii, sub aspectul schimbărilor climatice şi au menţionat probleme de 

gen. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Inluderea aspectelor legate de încălzirea globală și schimbările climatice 

asupra sănătății, sărăciei, accesibilității resurselor naturale și rolurilor de gen în cadrul 

programelor de instruire inițială și continuă a profesioniștilor din domeniu. 
 

 

Acțiunea 1.10.3. Organizarea campaniilor informaționale cu privire la impactul 

schimbărilor climatice prin prisma dimensiunii de gen 
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Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Mediului; Oficiul Schimbarea Climei; Ministerul 

Muncii Protecției Sociale și Familiei; Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate următoarele evenimente:  

- Consultări interministeriale privind obiectivele Fondului Verde pentru Climă şi 

identificarea priorităţilor de finanţare, organizate la data de 30 martie 2018;  

- Atelier de lucru „Angajarea Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă şi 

identificarea priorităţilor naţionale investiţionale de atenuare şi adaptare la schimbările 

climatice”, organizat la data de 4 mai 2018;  

- Atelier de lucru al Consiliului Comunicatorilor Guvernamentali „Platforma de 

comunicare interinstituţională în promovarea Programului de Ţară privind angajarea cu Fondul 

Verde pentru Climă”, organizat la data de 17 decembrie 2018;  

- A fost organizată Campania „Caravana Biodiversităţii" la Grădina Botanică (Institut). În 

acest sens institutele ştiinţifice au publicat materiale informative, precum şi organizată o masă 

rotundă la care s-au discutat problemele de sinergism între domeniile de conservare a 

biodiversităţii, adaptarea pădurilor la schimbări climatice şi problemele de gen. 

 

Gradul de implementare: realizat parțial 

Recomandări: Asigurarea continuității campaniilor informaționale dedicate acestui 

subiect. 

 

Obiectivul general 2: Fortificarea mecanismului instituţional de asigurare a 

egalităţii între femei şi bărbaţi  

 

Obiectivul specific 2.1: Consolidarea capacităților resurselor umane în cadrul 

mecanismului instituţional existent la nivelul ministerelor și autorităților administrative 

centrale 

 

Acțiunea 2.1.1. Implementarea prevederilor legislative stipulate în Legea nr.71 din 

14 aprilie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative  

 

Termenul de executare: 2017-2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei; ministere și 

autorități administrative centrale Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare 

 

În conformitate cu informația prezentată de către Ministerul Apărării, în temeiul 

prevederilor Legii nr. 184/2018 pentru modificarea unor acte legislative, începînd cu data de 1 

ianuarie 2019, bărbații care îndeplinesc serviciul militar prin contract beneficiază de dreptul de a 

utiliza concediul paternal. 

În acest sens, pe parcursul trimestrului I al anului 2019 urmează a fi operate completări 

inclusiv la Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele 

Armate, aprobat prin HG nr. 941/2006. 

În vederea implementării acestei acțiuni, IGP a realizat următoarele: 

-  la 31.10.2018 prin Ordinului IGP nr. 474 a aprobat Regulamentul de organizare și 

funcționare al Grupului coordonator în domeniul gender în cadrul Poliției. 

- Prin Ordinul DTC nr. 193 din 24.08.2018, a fost instituit Grupul coordonator în 

domeniul gender;  
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- Prin Ordinul IGPF nr. 555 din 06.09.2018 a fost creat Grupul coordonator de gen al 

IGPF. 

Suplimentar, în scopul realizării obiectivului 1.1.4. - Respectarea principiului egalităţii de 

gen în procesul de angajare și promovare al  Strategiei de dezvoltare a Poliției 2016 – 2020, 

precum și a acțiunii A1.2  - „Creșterea participării femeilor în Poliție” din Suportul bugetar al 

Uniunii Europene pentru reforma Poliției 2017 – 2020, a fost aprobat Planul de acțiuni privind 

creșterea ponderii și rolului femeilor în Poliție, pentru perioada 2018-2020. Acțiunile incluse în 

Plan au drept scop principal de a crește anual cu 2% numărul femeilor în Poliție, astfel încât în 

2020 numărul femeilor în Poliție să fie de minim 20% din efectiv. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Fortificarea coninuă a mecanismului instituțional din domeniul asigurării 

egalității între femei și bărbați.  

 

 

Acțiunea 2.1.2. Consolidarea capacităților funcționarilor publici din cadrul 

ministerelor și altor autorități administrative centrale în domeniul egalității de gen   

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei; ministere și 

autorități administrative centrale Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor. 

 

Informaţia despre realizare: 

 

În perioada de raportare, MSMPS, în parteneriat cu CPD și UN Women au desfășurat un 

Program de Consolidare a capacităților reprezentanților Grupurilor Coordonatoare Gender din 

cadrul  a  7 ministere (MSMPS, MEI, MF, MADRM, MECC, MAI, MA) și Cancelaria de Stat. 

În cadrul Programului au fost desfășurate 14 ședințe tematice cu participarea a 50 membri (34 

femei și 16 bărbați) a Grupurilor coordonatoare în domeniul gender, în cadrul cărora echipa de 

experți au instruit participanții cum să analizeze documentele de politici publice prin prisma 

egalității de gen. 

- 59 de reprezentanți ai grupurilor coordonatoare de gen (43 femei şi 16 bărbaţi)  din 

cadrul a 4 ministere -  Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale ; Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii ; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne (aparatul central al MAI, 

IGP, IGPF şi DTC) – şi-au consolidat cunoștințele în integrarea dimensiunii de gen în politicile 

publice sectoriale.  

- 5 strategii sectoriale evaluate prin prisma egalității de gen în colaborare cu grupurile 

coordonatoare de gen - documente ce cuprind şi recomandări specifice în acest domeniu. 

Astfel, au fost organizate 28 ateliere de lucru cu grupurile coordonatoare de gen din 

instituțiile specificate mai sus. Activitățile au fost desfășurate în baza metodologiei elaborate de 

CPD, cu referire la evaluarea unui document de politici publice prin prisma egalității de gen.   

Informația despre participanți: 

• MSMPS - 9 femei şi 1 bărbat; 

• MEI - 4 femei şi 1 bărbat; 

• Ministerul Apărării – 5 femei şi 5 bărbaţi;  

• MAI – 8 femei şi 1 bărbat; 

• IGP – 5 femei şi 4 bărbaţi;  

• IGPF – 3 femei şi 1 bărbat;  

• DTC – 9 femei şi 3 bărbaţi. 
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Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea continuității activităților de instruire în vederea acoperirii tuturor 

unităților gender cu traininguri de instruire inițială și continuă. 

 

Acțiunea 2.1.3. Armonizarea statisticilor de gen conform cerinţelor Organizației 

Națiunilor Unite şi ale Eurostat și  implementarea Setului minim privind statistica de gen, 

recomandat de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa 

 

Termenul de executare: 2017-2019 

Responsabilii de realizare: Biroul Național de Statistică Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei 

Informaţia despre realizare: 

 

În vederea realizării acestei acțiuni, au fost puse în aplicare noi produse și practici pentru 

diseminarea statisticilor în formate prietenoase utilizatorilor de date4, cu scopul de a stimula 

factorii de decizie și partenerii să analizeze și să utilizeze statistici dezagregate (20 publicații 

statistice tematice, pagina web a BNS și Banca de date statistice, metadate și ghiduri pentru 

utilizatori, GenderPulse.md, materiale de comunicare, 15 rapoarte analitice, 29 note analitice 

bazate pe date, 43 de hărți cu date, 21 infografice, date privind ODM-urile, 1 platformă web 

interactivă, etc.); 

Au fost elaborate sau revizuite instrumente de monitorizare și evaluare în suportul 

documentelor de politici naționale/sectoriale și urmărirea progresului înregistrat, inclusiv cu 

privire la ODD-uri (domeniile abordate: TIC, egalitatea de gen în 8 domenii, violența împotriva 

femeilor, antreprenoriatul feminin, descentralizare și grupuri vulnerabile, persoane cu 

dizabilități, femei și bărbați în TIC etc.); 

Urmare procesului de naționalizare a țintelor Obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030, 

din cei 53 de indicatori sensibili la dimensiunea de gen, agreați la nivel global, 45 au fost 

considerați relevanți pentru Republica Moldova în procesul de naționalizare, dintre care 42 sunt 

cantitativi, iar 3 sunt narativi. Menționăm că în procesul de naționalizare a țintelor ODD, nu toți 

indicatorii globali sensibili la gen au fost preluați pe deplin, unii fiind fie ajustați, fie divizați în 

mai mulți indicatori, sau transformați în indicatori proxi. Astfel, în ansamblu, setul național de 

indicatori ODD include 57 de indicatori sensibili la gen, dintre care 30 – preluați integral, iar 27 

modificați (ajustați sau divizați în mai mulți indicatori). 

Deoarece majoritatea obiectivelor Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 nu se regăseau 

în SND „Moldova 2020”, Guvernul a inițiat procesul de elaborare a unui nou document strategic 

care va integra în mod sinergic cele 4 domenii vaste de politici acoperite de Agenda 2030 (i) 

economic; (ii) social; (iii) mediu; (iv) guvernanță și drepturile omului. 

Procesul de cartografiere a indicatorilor globali a avut drept scop evaluarea iniţială a 

relevanţei fi ecărui indicator, după care determinarea tipologiei acestora. Din total indicatori 

globali, 70 indicatori au fost determinaţi ca fi ind irelevanţi și respectiv 171 indicatori relevanţi 

pentru Republica Moldova. Conform tipologiei indicatorului, 152 indicatori din cei relevanţi sunt 

                                                           
4 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf  

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf
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cantitativi, din care 8 se regăsesc în mai multe ținte, iar 19 sunt indicatori calitativi (2 indicatori 

dublați), convenţional defi niţi ca „indicatori narativi”. 

Din 144 indicatori globali relevanţi, 65 (45%) sunt disponibili, 16 (11%) indicatori sunt 

disponibili parţial, iar 63 (44%) indicatori sunt lipsă. În cazul indicatorilor narativi 15 indicatori 

sunt lipsă și doar 2 indicatori pot fi raportaţi integral. Prin urmare, Republica Moldova la 

moment va putea raporta integral pentru comparabilitate globală și regională 65 indicatorii ODD, 

iar 16 vor fi raportaţi fără dezagregările specifi cate în indicatori. Naţionalizarea ţintelor ODD s-

a rezultat și în modifi carea unor indicatori globali consideraţi relevanţi pentru Republica 

Moldova. Din 144 indicatori globali cantitativi au fost preluaţi fără nici o schimbare 103 

indicatori. Indicatorii globali care au fost ajustaţi (8 indicatori), în lista națională a indicatorilor 

au fost supliniţi cu 2 indicatori adiţionali. În cazul indicatorilor pentru care nu a fost posibilă 

identifi carea unui indicator naţional echivalent cu cel global sau ajustat, în procesul de 

consultare au fost stabiliţi indicatori proxy în număr de 26. Cei mai mulţi indicatori au rezultat 

din indicatorii globali care conţineau în defi niţie mai mulţi indicatori sau pentru care sunt 

enumerate mai multe criterii de prezentare a indicatorului. Din 13 indicatori globali prin divizare 

au fost defi niţi 33 indicatori. În fi nal, 144 indicatori globali s-au transpus în agenda naţională în 

172 indicatori ODD. 

Lista indicatorilor ODD naţionali în final este formată din 226 indicatori, din care 172 

indicatori globali naţonalizaţi, 17 indicatori narativi, iar 37 indicatori au fost adițional identifi 

caţi drept necesari pentru procesul de evaluare și monitorizare a ţintelor naţionalizate. 

Cei mai mulţi indicatori pentru raportarea progresului de implementare a ODD au fost 

stabiliţi pentru ODD16 și ODD3, după care urmează ODD 4, 8, 5 și 1. Din total 226 indicatori 

naţionali, 113 (50%) sunt disponibili integral, 11 (5%) - parţial, iar 102 (45%) indicatori sunt 

lipsă. Cel mai mare grad de disponibiltate a indicatorilor este pentru țintele din cadrul ODD 3, 4, 

9, 10 și 12 (vezi Anexa 2). Pentru celelalte obiective circa jumătate din indicatori sunt lipsă, fapt 

ce impune anumite limite în raportarea ODD. 

 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Diseminarea datelor statistice disponibile și asigurarea disponibilității acestora 

pentru utilizatorii de date. 

 

Acțiunea 2.1.4. Instruirea funcționarilor publici în producerea indicatorilor sensibili 

la dimensiunea de gen 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Biroul Național de Statistică Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și FamilieiInformaţia despre realizare: 

Informaţia despre realizare: 

 

În cadrul proiectului comnun ONU, Consolidarea sistemului statistic național, UN 

Women în parteneriat cu UNDP și BNS au desfășurtat 2 sesiuni de instruire a cîte 2 zile pentru 

reprezentanții a 7 autorități centrale ( 20 unități de gen, dintre care 13 femie)  și reprezentanții 

ONG-urilor (17 particinați, dintre  care 15 femei), în scopul consolidării capacităților de utilizare 

a datelor statistice dezagregate  pe gen.  Au fost îmbunătățite cunoștințele statistice și abilitățile 

utilizatorilor de date pentru a facilita aplicarea datelor statistice dezagregate în justificarea bazată 

pe dovezi a politicilor, la monitorizare și evaluare, promovarea egalității de gen și a drepturilor 

omului, etc. (aproximativ 62 mese rotunde , seminare, training-uri, lansări, cu cel puțin 25 de 

participanți per eveniment, predominant femei, inclusiv personalul unităților de monitorizare a 
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politicilor și a unităților de gen din ministerele de resort, asistenți sociali din APL-uri, ONG-uri, 

studenți jurnaliști, media, mediul academic).  

 

Gradul de implementare:  Realizat  

Recomndări: Reieșind din fluctuația înaltă a cadrelor este oportună continuarea instruirilor. 

 

 

Acțiunea 2.1.5. Elaborarea și aprobarea materialelor metodologice  pentru  analiză 

și integrare a dimensiunii de gen în politicile publice sectoriale 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Centrul „Parteneriat pentru 

Dezvoltare” 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe parcursul anului 2018 Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a elaborat 

proiectul ghidului pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile publice. Aceasta va fi 

propusă spre consultare în semestrul II al anului 2019. 

 

 

Gradul de implementare: nerealizat 

Recomndări: Asigurarea consultărilor publice pe marginea proiectului ghidului și definitivarea 

acestuia în baza propunerilor. 

 

 

Obiectivul specific  2.2:  Eficientizarea activităţii Comisiei guvernamentale pentru 

egalitate între femei și bărbați 

 

Acțiunea 2.2.1. Promovarea modificărilor la Hotărîrea Guvernului   nr. 895  din  7  

august 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru 

egalitate între femei şi bărbaţi 

 

Termenul de executare: 2017 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor. 

Informaţia despre realizare: 
 

În vederea realizării acțiunii date, încă în anul 2017 Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale a elaborat proiectul  Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea 

Hotărîrii de Guvern  nr. 895  din  7  august 2006. Menționăm că promovarea spre aprobare a 

proiectului nu a fost posibilă datorită reformei administrației publice centrale. În acest sens 

urmează a fi reconfigurate platformele interinstituționale de comunicare reieșind din crearea unui 

nou organ consultativ ”Consiliul Național pentru Drepturile Omului”. În acest context, 

menționăm că urmează să se decidă asupra modului de organizare a altor organe consultative de 

pe lîngă Guvern. 

 

Gradul de implementare:  Realizat parțial 

Recomndări: Definitivarea și promovarea spre aprobare a proiectului Hotărîrii de Guvern. 
 

 

Acțiunea 2.2.2. Organizarea și consolidarea activității Comisiei guvernamentale 

pentru egalitate între femei și bărbați 
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Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor. 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe parcursul anului 2018 Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei și bărbați 

nu a fost convocată. 

 

Gradul de implementare:  Nerealizat  

Recomndări: Asigurarea funcționalității Comisiei Guvernamentale în contextul reconfigurării 

organelor consultative ale Guvernului. 
 

 

Obiectivul specific  2.3:  Consolidarea mecanismului instituţional la nivelul 

autorităților administrației publice locale 

 

Acțiunea 2.3.1. Implementarea prevederilor legislative  stipulate de Legea nr.71 din 

14 aprilie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei Autoritățile 

administrației publice locale; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea 

Femeilor. 

Informaţia despre realizare: 

 

În perioada 23 mai – 01 decembrie 2018, PNUD Moldova a implementat programul 

pilot de instruite cu privire la integrarea aspectelor de gen în elaborarea politicilor și în 

furnizarea serviciilor, în sistemul de gestionare a resurselor umane, în comunicare și în 

activitățile curente în cadrul a 6 APL.  

Astfel, în cadrul programului au fost realizate următoarele activități: 

1) Instituirea Grupurilor de specialiști responsabili la nivel local de implementarea 

cerințelor cadrului legal și strategic național privind asigurarea egalității de gen;  

2) Promovarea, prin actele normative locale (dispoziția primarului, decizia 

consiliului) a obligativității includerii în rapoartele de activitate ale autorităților administrației 

publice locale și instituțiilor publice locale (grădinițe, case de cultură, biblioteci, întreprinderi 

municipale și alt.) a analizei situației prin prisma dimensiunii de gen;  

3) Ajustarea politicilor instituționale ale autorităților administrației publice locale 

(Regulamentul intern de organizare și desfășurare a activității primăriei) la cerințele legale 

privind asigurarea egalității de gen;   

4) Concretizarea strategiilor locale de dezvoltare socio-economică prin prisma 

obiectivelor sensibile la gen; reflectarea indicatorilor de gen pentru rezultatele prezonizate în 

strategii.  

5) Completarea documentelor de activitate internă (fise de post, codul de conduită a 

angajaților primăriei, contractul colectiv de muncă) cu prevederi, realizarea cărora vor spori 

asigurarea egalității de gen atât în instituție, cât și în raport cu cetățenii. 

Exercițiul de îmbunătățire a demersului de gen în autoritatea publică locală a contribuit la 

obținerea următoarelor rezultate:  

1) Instituirea în cadrul a 6 autorități ale administrației publice unui mecanism de 

autoevaluare sistematică a activității instituțiilor privind asigurarea egalității de gen;  
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2) Completarea a 6 Strategii de dezvoltare socio-economică a tuturor localităților cu 

prevederi de egalitate de gen; 

3) Completarea a 6 Regulamente interne de organizare a activității primăriei cu prevederi 

privind obligativitatea unei formări inițiale și dezvoltare profesională a funcționarilor publici, 

inclusiv pe dimensiunea de gen;  

4) Introducerea a 6 registre speciale de evidență a adresărilor, plângerilor privind hărțuirea 

sexuală, discriminarea, violența la locul de muncă. 

5) Prevederea în proiectele bugetului pentru anul 2019 pentru 6 autorități ale administrației 

publice locale și a estimărilor pentru anii 2020-2021 a mijloacelor pentru finanțarea procesului 

de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor publici, inclusiv pe dimensiunea de gen, în 

mărime de 2% din fondul de salarizare; 

6) Adoptarea a 6 Regulamente de conduită etică al angajaților primăriei cu includerea 

prevederilor referitoare la respectarea egalității de gen, nediscriminare la locul de muncă; 

7) Completarea a 6 contracte colective de muncă cu prevederi referitoare la mediu favorabil 

pentru ambele genuri (potrivit Legii nr.71 din 14.04.2016 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative privind asigurarea respectării egalității de gen); 

8) Formarea a 6 grupuri coordonatoare pentru respectarea egalității de gen din cadrul tuturor 

instituțiilor publice; 

9) Elaborarea/completarea a 3 Regulamente ale comisiei de disciplină cu prevederi ce 

asigură respectarea egalității de gen. 

10) Circa 60 de angajați și angajate ale instituțiilor publice au conștientizat beneficiul 

respectării pricipiului egalității de gen, nedescriminării, egalității de șanse în politicile publice ce 

se referă atât nemijlocit la raporturile de muncă, cât și impactul asupra întregii comunități;  

11) Reprezentanții a 6 localități au beneficiat de 2 workshop-uri a cîte 1,5 zile; 15 vizite de 

consultare din partea experților naționali.  

12) Circa 60 de angajați și angajate (80%) ale instituțiilor publice din 6  unități administrativ 

teritoriale au conștientizat beneficiul respectării pricipiului egalității de gen, nedescriminării, 

egalității de șanse în politicile publice ce se referă nemijlocit la raporturile de muncă, cât și la 

impactul asupra întregii comunități;  

13) Peste 26 mii locuitori (femei - 51,9%, bărbați – 48,1%) din cele 6 localități implicate în 

exercițiu de evaluare pe dimensiunea de gen beneficiază de o tratare corespunzătoare principiului 

egalității de gen din partea autorităților și instituțiilor publice. 

 

Gradul de implementare:  Realizat  

Recomndări: Replicarea activităților de consolidare a capacităților profesioniștilor din cadrul 

altor APL. 

 

Obiectiv general 3: Combaterea stereotipurilor în societate şi promovarea 

comunicării nonviolente 

 

Obiectivul specific 3.1: Promovarea echilibrului de gen în mass-media şi publicitate  

 

Acțiunea 3.1.1. Implementarea de către instituțiile mass-media a ghidului 

„Echilibrul de gen în produsele mediatice” 

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului Asociația Presei Independente.. 
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Informaţia despre realizare: 

 

La 26 martie 2018, Consiliul Audiovizualului a aprobat „Concepția privind reflectarea 

campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 

2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” (Decizia nr. 8/47). Pct. 2 al 

Concepției prevede: „Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova reflectă campania 

electorală la alegerile locale noi din 20 mai 2018 în conformitate cu prevederile Constituției 

Republicii Moldova, Codului electoral, Codului audiovizualului, Legii cu privire la libertatea de 

exprimare, Legii cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (...)” etc. În 

campania electorală au fost monitorizate principalele buletine informative ale posturilor de 

televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv 

TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” (Decizia nr. 10/61 din 17.04.2018) și 

postul „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrilor CA. Rapoartele de monitorizare 

elaborate de CA conțin și tematica: asigurarea egalității de șanse (11 radiodifuzori, fiind 

descifrate 2574 ore de emisie). 

La 06 decembrie 2018, Consiliul Audiovizualului a aprobat Concepția de reflectare a 

campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 

februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova (Decizia nr. 

33/202). Pct. 2 al Concepției stipulează: Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova 

reflectă campania electorală la alegerile parlamentare și referendumului republican în 

conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Codului electoral, ale Codului 

audiovizualului, ale Legii cu privire la libertatea de exprimare, ale Legii cu privire la 

asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați etc, iar pct. 8 prevedere: Radiodifuzorii vor 

asigura și vor promova în serviciile de programe (în funcție de condițiile obiective) o 

reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților. În campania electorală urmează a fi 

monitorizate posturile: Moldova 1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 

3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, 

„Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”. Rapoartele de monitorizare ale CA vor conține și 

tematica: asigurarea egalității de șanse. 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat, pentru anul 2018, Concursul de 

selectare a proiectelor de emisiuni care abordează subiecte și probleme de interes public, a 

căror producere va fi susținută financiar din sursele Fondului de susținere a radiodifuzorilor 

(Decizia nr. 24/166 din 28 septembrie 2018).  

Concursul este destinat radiodifuzorilor ce emit prin eter și cablu în localitățile Republicii 

Moldova. În concurs au fost propuse mai multe teme de interes public, printre care și: 

- discriminarea,  

- xenofobia,  

- homofobia, 

- stereotipurile etnice,  

- rasismul,  

- tensiunile interetnice și segregarea: scuze perfecte de a limita drepturi și libertăți. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea instruirilor interne de către agențiile media a angajaților săi în 

baza ghidului „Echilibrul de gen în produsele mediatice”.  
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Acțiunea 3.1.2. Implementarea metodologiei de monitorizare a mass-media 

electronice din Moldova în vederea respectării principiului egalității între femei și bărbați 

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului Entitatea Naţiunilor; Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor. 

Informaţia despre realizare: 
 

La 09 noiembrie 2018, Consiliul Audiovizualului a aprobat Metodologia de monitorizare 

a radiodifuzorilor a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 

(revizuită și actualizată) (Decizia nr. 29/180), elaborată de expertul independent al Consiliului 

Europei, Rast’o Kuzel, în colaborare cu Consiliul Audiovizualului în cadrul Proiectului Comun 

al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei 

în Republica Moldova”. Noua metodologie conține noi criterii de monitorizare a radiodifuzorilor 

pentru a determina modul în care titularii licențelor de emisie își îndeplinesc obligațiile. 

Totodată, Metodologia conține noi criterii de monitorizare: Sexism în publicitate; Egalitatea 

sexelor; Discursul instigator, xenofobie, rasism, discursul instigator la ură și defăimare ș.a. 

 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea monitorizării mass-media electronice în baza mecanismului aprobat. 

 

Acțiunea 3.1.3. Organizarea  seminarelor  zonale destinate radiodifuzorilor locali şi 

distribuitorilor de servicii  din Republica Moldova pentru evitarea promovării 

stereotipurilor de gen în materialele media  

Termenul de executare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei;Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului  

Informaţia despre realizare: 

 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cu suportul parțial al Proiectului Comun al 

Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în 

Republica Moldova”, a organizat, pe data de 19 aprilie 2018, seminarul cu 

genericul „Reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele 

localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica 

Moldova”, pentru jurnaliștii și editorii de la posturile de radio și televiziune care vor reflecta 

campania electorală, la care au participat peste 80 de jurnaliști. Raportori: Olga BULMAGA, 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității - „Discursul de ură 

în campania electorală”; Alina ANDRONACHE, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare - 

 „Asigurarea egalității de gen între femei și bărbați în serviciile de programe ale 

radiodifuzorilor  în campania electorală”. 

Totodată, Consiliul Audiovizualului a desfășurat în luna septembrie 2018 două seminare 

zonale cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica 

societală”, pentru titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie din zonele de 

centru, nord și sud ale Republicii Moldova (13 septembrie 2018, în or. Cahul, și 21 septembrie 

2018, în mun. Bălți), la care au participat, în total, 114 furnizori de servicii media și 59 de 

distribuitori de servicii media. Raportori: Victoria Puiu, UN Women Moldova – „Limbajul sexist 

în serviciile media audiovizuale”; Victorina Luca, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și Asigurarea Egalității – „Impactul xenofobiei într-o societate ale cărei forme sunt 

rasismul și discriminarea”. 
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Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea continuității activităților de instruire. 

 

Acțiunea 3.1.4. Revizuirea și modificarea Codului deontologic al jurnalistului din 

Republica Moldova  

Termenul de executare: 2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului, Consiliul de Presă, Asociația Presei Independente, Platforma 

pentru Egalitate de Gen.    

Informaţia despre realizare: 

 

În anul 2018, Consiliul de Presă a elaborat, în parteneriat cu experți ai organizației 

internaționale Freedom House, completări la Codul deontologic al jurnalistului din Republica 

Moldova, care urmează să fie supus consultărilor comunității jurnalistice din țară, dar și tuturor 

părților interesate în anul 2019. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în 

versiunea actuală a fost adoptat în anul 2011. Necesitatea completării lui este determinată de 

evoluția tehnologiilor informaționale care au impact direct și semnificativ asupra modului în care 

activează actualmente mass-media, inclusiv cea on-line.  

Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la 01 

ianuarie 2019, conține prevederi referitoare la Protecția confidențialității surselor de informare 

și Protecția jurnaliștilor – art. 9 și 10 din Cod. 

 

Gradul de implementare:  Realizat parțial 

Recomndări: Integrarea dimensiunii de gen în procesul de definitivare a Codului și aprobarea 

acestuia în anul 2019. 

 

 

Acțiunea 3.1.5. Combaterea stereotipurilor în societate și promovarea comunicării 

nonviolente prin includerea curriculumului respectiv la facultățile de jurnalism, științe ale 

comunicării, relații cu publicul și marketing. 

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educației Mediul academic; organizații 

nonguvernamentale din domeniu 

Informaţia despre realizare: 

 

În conformitate cu informația prezentată de MECC, acțiunea dată se află proces de 

realizare.  

 

 

Gradul de implementare:  nerealizat 

Recomndări: Realizarea acțiunii date în anul 2019. 

 

 

Obiectivul specific 3.2:  Sensibilizarea opiniei publice cu privire la percepția 

stereotipurilor de gen şi comunicarea nonviolentă 

Acțiunea 3.2.1. Consolidarea parteneriatului între instituțiile abilitate în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței în familie pentru asigurarea accesului victimelor violenței în 

familie la serviciile de asistență și protecție 

Termenul de executare: 2017-2021 
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Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerul 

Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației Entitatea Naţiunilor Unite pentru 

Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Fondul Națiunilor Unite pentru Populație; 

Organizația Internațională pentru Migrație 

Informaţia despre realizare: 

 

 

Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 

familie, ca element central de coordonare a instituțiilor cu competențe în domeniu, pe parcursul 

anului 2018 s-a întrunit în 4 ședințe ordinare și una extraordinară, și anume: 15 ianuarie, 17 

ianuarie, 10 mai, 9 iulie și 21 decembrie 2018. 

În cadrul ședințelor au fost abordate subiecte importante din domeniul prevenirii și 

combaterii violenței în familie, în vederea unei coordonări eficiente a activităților autorităților cu 

competențe în domeniul vizat, totodată fiind identificate priorități și lacune în domeniu.  

Printre subiectele discutate în cadrul ședințelor menționăm următoarele: 

1. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa 

legislativă nr. 401 din 22.12.2017, a dlui Deputat V. Pistrinciuc); 

2. Prezentarea Conceptului/propunerilor Coaliției Naționale privind modificarea modelului 

existent de acreditare a serviciilor sociale; 

3. Prezentarea propunerilor de lege ferendă în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

în familie în Republica Moldova. Analizele sectoriale privind implementarea și realizarea 

legislației din domeniu, impedimentele instituționale și legislative în aplicarea practică a 

prevederilor legale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie; 

4. Prezentarea și consultarea Instrucțiunilor sectoriale privind intervenția 

direcțiilor/secțiilor asistență socială și protecție a familiei în cazurile de violență în familie; 

5. Hărțuirea sexuală la locul de muncă: analiza cadrului legislativ național, statistica 

existentă la momentul actual ce reflectă cazurile de hărțuire sexuală la locul de muncă, probleme 

și impedimente legislative, propuneri de prevenire și combatere a acestui fenomen; 

6. Sănătatea mintală vizavi de fenomenul violenței în familie: analiza cadrului legislativ 

național, statistica existentă la moment care reflectă numărul de agresori și victime ale violenței 

în familie care suferă de anumite boli mintale, probleme și impedimente legislative, reforma 

serviciilor de sănătate mintală; 

7. Prezentarea și coordonarea Raportului de analiză a indicatorilor statistici privind 

violența în bază de gen în sistemul de sănătate al Republicii Moldova; 

8. Realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de 

prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023, 

probleme și impedimente, provocări și planificări pentru anul viitor. 

Printre principalele realizări ale Consiliului pentru anul 2018 remarcăm următoarele:  

1. Aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și 

violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia; 

2. Au fost aprobate prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 1068 

din 20.09.2018 Instrucțiunile sectoriale de intervenție a structurilor teritoriale de asistență socială 

și medico-sanitare publice pe cazurile de violență în familie, care la moment sunt pilotate în 5 

raioane ale țării: Căușeni, Fălești, Orhei, Cahul și Hîncești.  

3. Subiectul hărțuirii sexuale la locul de muncă și la locul de studii a fost inclus pe agenda 

Comisiei tripartite, în acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat 

cu Centrul Parteneriate pentru Dezvoltare își propune conceptualizarea unui proiect de lege în 
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baza recomandărilor studiului realizat, care va fi pus în discuție în cadrul ședinței cu membrii 

comisiei; 

4. Subiectul privind modificarea modelului existent de acreditare al serviciilor sociale a 

fost susținut și preluat de către parteneri, și anume oficiul UN Women pe țară, care a lansat un 

apel în baza căruia a fost selectată o companie și un grup de experți, care vor lucra asupra 

procesului în cauză, începând cu anul 2019. 

În cadrul parteneriatului dintre IGP, Centrul Internațional „La Strada” și Ambasada SUA, 

la finele anului 2018 a fost elaborată nota informativă privind drepturile victimei violenței fizice, 

psihologice și sexuale „Nu tolera violența, cunoaște-ți drepturile”. Bucletul cu drepturile victimei 

urmează să fie publicat în anul 2019. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării este parte componentă a mecanismului 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08 aprilie 2014). în conformitate cu această hotărâre, 

autorităţile şi instituţiile cu competenţe în protecţia drepturilor copilului, de la toate nivelurile, au 

obligaţia să coopereze în vederea prevenirii tuturor formelor de violenţă faţă de copii şi să 

reacţioneze prompt la orice semn suspect de violenţă faţă de copil. În conformitate cu Planul-

cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2018-2019, administraţia 

instituţiilor de învăţământ implică toţi angajaţii, elevii şi părinţii în activităţi de prevenire a 

violenţei faţă de copii. În toate instituţiile de învăţământ se respectă Procedura de organizare 

instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic a copilului, stabilită prin ordinul nr. 77 al Ministrului Educaţiei, din 

22 februarie 2013. 

Totodată, în perioada de raportare MECC a organizat în perioada 20-21 iunie 2018, 

Conferinţa naţională „Aspecte multidisciplinare în protecţia copiilor faţă de violenţă”. Conferinţa 

s-a desfăşurat în cadrul mai multor ateliere de lucru, şi anume: practici bune de colaborare 

intersectorială în domeniul identificării şi referirii cazurilor de abuz asupra copilului; prevenirea 

şi combaterea abuzului faţă de copii: rolul şi responsabilităţile profesioniştilor, comunităţii şi 

familiilor; monitorizarea sistemică a fenomenului violenţei faţă de copii; prevenirea abuzului faţă 

de copii; asistenţa şi intervenţia în cazurile de violenţă asupra copiilor; intervenţia în cazurile de 

abuz şi neglijare, în baza evaluării necesităţilor copiilor; identificarea şi lucrul cu copiii victime a 

abuzului sexual; Strategia Protecţia Copilului 2020: acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei.  

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Fortificarea parteneriatelor cu alți parteneri de dezvoltare și diversificarea ariilor 

de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie. 

 

 

 

Acțiunea 3.2.3. Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru 

publicul larg privind prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei și fete   

 

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerul 

Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației Entitatea Naţiunilor Unite pentru 

Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Fondul Națiunilor Unite pentru Populație; 



 

53 

 

Organizația Internațională pentru Migrație; Centrul Internaţional „La Strada”; Platforma 

pentru Egalitate de Gen; Asociația Obștească „GENDER – CENTRU” 

Informaţia despre realizare: 

 

Anual, în perioada 25 noiembrie de Ziua internațională pentru eliminarea violenței 

împotriva femeilor pînă pe 10 decembrie, Ziua drepturilor omului, se desfășoară Campania 

internațională “16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, organizată de către 

autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale în parteneriat cu organizațiile 

internaționale și reprezentanții societății civile. 

În Republica Moldova, în anul 2018, Campania a fost promovată prin sloganul 

internațional:#HearMeToo. End violence against Women and Girls (Auziți-mă și pe mine! Opriți 

violența față de femei și fete). Aceasta încurajează partenerii UNiTE să găzduiască evenimente la 

nivel local, național, regional și global cu supraviețuitoarele și organizațiile luptătoare pentru 

drepturile femeilor și să creeze oportunități de dialog între activiști, factorii de decizie și public. 

Campania din 2018 #HearMeToo a avut drept scop mobilizarea tuturor rețelelor UNiTE, 

a sistemului ONU, a guvernelor, a societății civile, a școlilor și a universităților, a sectorului 

privat și a persoanelor fizice pentru a se solidariza cu supraviețuitoarele și apărătorii drepturilor 

femeilor care lucrează pentru a preveni și a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor. 

La nivel național, Campania s-a desfășurat pentru al 16-lea an consecutiv și a preluat 

sloganul ONU, prin organizarea și desfășurarea unui șir de evenimente atît la nivel central, cît și 

local, axate pe informarea și sensibilizarea populației cu privire la acest fenomen. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a asigurat coordonarea procesului prin 

elaborarea matricii de activități dedicate realizării acestei campanii atît la nivel național, cît și 

local, de către ministere, societate civilă și organizații internaționale. 

În acest sens, sub auspiciul ministerului în parteneriat cu societatea civilă și MAI/IGP au 

fost desfășurate lecții publice în cadrul a două universități din țară, și anume: Universitatea 

Liberă Internațională din Moldova și Universitatea de Stat din Moldova. 

Totodată, la data de 23 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

muncă a organizat o masă rotundă cu tematica: „Prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Realizări și provocări”, la care au participat și reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

În același timp, la data de 25 noiembrie 2018 s-a desfășurat acțiunea publică de 

deschidere a Campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, organizată de 

către Promo-Lex în parteneriat cu Asociația împotriva violenței “Casa Mărioarei” și Centrul de 

reabilitare a victimelor torturii “Memoria”, desfășurată în Grădina Publică “Ștefan cel Mare”. 

Pe durata campaniei „16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen”, CDF a 

organizat un eveniment menit să demonstreze unitatea specialiştilor și a publicului larg în 

combaterea fenomenului de violență în familie. În timpul evenimentului, participanții care 

reprezentau instituțiile publice, comunitatea internațională și societatea civilă au asamblat un 

puzzle prin care au simbolizat aportul comun în lupta contra fenomenului de violență împotriva 

femeilor. 

La data de 5 decembrie 2018 s-a desfășurat un eveniment organizat de HelpAge 

International, cu tematica: “Campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen- 

Cum asigurăm protecția și asistența vîrstnicilor care suferă de violență și abuz”. 

De asemenea, remarcăm și difuzarea unui talk-show în cadrul emisiunii “Bună seara” la 

Teleradio Moldova, la care au participat mai mulți actori: MSMPS, IGP, Platforma pentru 
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Egalitate de Gen, Promo-Lex și UN Women, unde s-a abordat subiectul prevenirii și combaterii 

violenței în familie. 

În vederea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor, sensibilizării 

opiniei publice cu privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea și combaterea violenței 

în familie, asigurarea protecției victimelor, precum și mobilizării autorităților centrale și locale și 

a comunității de a participa activ la prevenirea și combaterea acestui flagel, Inspectoratul 

Național de Probațiune în cadrul „ Campaniei 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de 

gen” a realizat un complex de acțiuni: 

1) 15 activități instructiv-educative în licee și instituții profesionale cu genericul 

„Prevenirea delincvenței juvenile Și sensibilizarea elevilor cu privire la violența în bază de gen ”, 

”Puternicifără violență  training cu genericul: „ Aspecte psihosociale ale violentei în familie ' 

';  articolul „ Violența în bază de gen ” în ziarul ”Eveniment Actul ” Râșcani Nord; 

2) 4 activități în penitenciare cu genericul „Împreună putem opri violentă", „Manifestări 

și consecințe ale violenței în familie, flashmob-uri cu genericul ”Spune și tu violenței NU", fiind 

distribuite pliante cu informații utile și recomandări. 

În cadrul Campaniei internaționale „16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen”, 

IGP în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, cu suportul financiar al Ambasadei Suediei, 

Fundației OAK și OSCE, au fost organizate 6 ateliere de instruire pentru șefii sectoarelor de 

poliție şi angajații serviciului securitate publică al Inspectoratelor de Poliție, în cadrul cărora au 

fost studiate noile prevederi ale Instrucţiunilor metodice privind intervenția Poliției în 

soluționarea cazurilor de violenţă în familie, aprobate prin ordinul IGP nr. 360 din 08.08.2018, 

care stabilesc competenţele Poliției în procesul prevenirii şi identificării cazurilor de violenţă în 

familie, coordonării şi soluţionării multidisciplinare a cazurilor relevate sau înregistrate, 

prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie, asigurării protecţiei victimelor, 

supravegherii executării măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie şi reabilitării 

agresorilor, la care au participat circa 170 angajați. 

În perioada campaniei IGP a desfășurat 215 activități de informare și sensibilizare a 

populației cu privire la neadmiterea cazurilor de violență în familie, în cadrul cărora au fost 

informați peste 3600 persoane despre problema socială în cauză, fiind îndemnați de a semnala 

toate cazurile de abuz în sânul familiei care le-au devenit cunoscute actorilor cu competențe în 

prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Totodată, cu suportul financiar al ambasadei SUA şi Centrului de Drept al Femeilor, au 

fost multiplicate şi distribuite în adresa Inspectoratelor de poliţie teritoriale 1400 manuale 

„Instrucțiuni metodice privind intervenția Poliției în soluționarea cazurilor de violență în 

familie”, aprobate prin ordinul IGP nr. 360 din 08.08.2018. 

În ultima zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen”, CDF în 

parteneriat cu La Strada și UNFPA au organizat o expoziție cu genericul „Nu dați vina pe 

haine!” și care prezintă hainele reconstituite ale nouă femei și fete abuzate sexual și istoriile lor 

anonime. Scopul expoziției a fost de a sensibiliza publicul cu privire la motivele reale care stau 

în spatele actelor de violență sexuală. Expoziția a avut loc la Facultatea de Drept a Universității 

de Stat din Moldova și a fost urmată de o lecție deschisă pentru studenții de la drept pe tema 

violenței bazate pe gen. 

 În perioada 16-24 mai 2018, Inspectoratul General al Poliției de comun cu reprezentanții 

Asociației ,,Promo-LEX”,  Asociației Împotriva Violenței „Casa Marioarei” și ai Centrului de 

Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, au realziat activități de informare a mai multor 

întreprinderi din capitală, în cadrul cărora, angajații au fost familiarizați cu fenomenul violenței 

în familie, tipurile, cauzele și condițiile ce generează acest fenomen, instrumentele legale de 

,,luptă” contra violenței în familie, cât și cu consecințele juridice care survin, urmare a comiterii 

actelor de violență în familie. 
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Respectiv, în perioada desfășurării acestor măsuri angajaţii secțiilor securitate publică al 

Inspectoratelor de Poliție teritoriale au fost implicaţi în desfășurarea diferitor activități de 

informare și sensibilizare a societății privitor la toleranța ,,ZERO” față de fenomenul violenței în 

familie, precum și instruirea tinerei generații, privitor la neadmiterea cazurilor de violență în 

familie, raportarea cazurilor de agresiune în sânul familiei care le-au devenit cunoscute către 

organele de drept, în scopul intervenției la timp a actorilor cu competențe în domeniul de 

prevenire a astfel de cazuri. 

Adițional remarcăm că în aprilie 2018 mai multe autorități guvernamentale s-au alăturat 

Campaniei de sensibilizare și de promovare a toleranței zero față de violența sexuală asupra 

femeilor și fetelor (#DenimDayMoldova) prin realizarea flash-moburilor. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea planificării anuale a campaniilor în parteneriat cu organizațiile 

societății civile inclusiv prin conjugarea eforturilor privind planificarea resurselor financiare.  
 

Obiectiv general 4: Promovarea egalității de gen în sectorul de securitate şi apărare 

 

Obiectivul specific 4.1:  Asigurarea  accesului  femeilor  la funcții de conducere  și de 

execuție în domeniul de securitate și apărare 

 

Acțiunea 4.1.1. Stabilirea instrumentelor de promovare a femeilor în cariera 

profesională  în domeniul de securitate și apărare 

 

Termenul de executare: 2017-2021 
Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul 

Vamal; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat Misiunea în 

Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa; Entitatea Naţiunilor Unite 

pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 

 

În vederea realizării acțiunii date precum și a realizării Planului de acțiuni cu privire la 

punerea în aplicare a Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de 

Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021 (Obiectivul 4, 

acțiunea 4.1), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 259/2018 și Planului de acțiuni privind 

punerea în aplicare în cadrul Armatei Naţionale a Programului naţional de implementare a 

Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru 

perioada 2018-2021 (Obiectivul 4, acțiunea 5), aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr. 519 

din 12 iulie 2018, pentru anul 2019 este planificată elaborarea Concepţiei privind recrutarea 

femeilor în cadrul Armatei Naţionale. 

Respectiv, organizarea campaniilor de informare-recrutare pentru încurajarea femeilor și 

bărbaților de a se încadra în serviciul militar prin contract în Armata Naţională sau de opta 

pentru studii în Academia Militară a Forţelor Armate se va desfășura anual, în perioada 2019-

2021. 

Totodată, la data de 2 septembrie 2018, în cadrul evenimentului public „Ziua Uşilor 

Deschise”, organizat cu prilejul Zilei Armatei Naţionale, în cadrul Ministerului Apărării, 

reprezentanții J1 Direcție personal și mobilizare Marele Stat Major al Armatei Naționale au 

desfășurat convorbiri cu cetățenii prezenți la eveniment, încurajînd atît bărbaţii, cît și femeile, de 

a se încadra în serviciul militar prin contract în Armata Naţională, inclusiv să opteze pentru 

studii în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate. Inclusiv, în acest sens, în toate sectoarele 

https://www.facebook.com/hashtag/denimdaymoldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCss4c8_38SOWDhq_WuQOADOmgfDsbxZZhHs-SIz-OW2FFFmH1gOXBFUAFhPe7IdAdwl0TaSf7F4AaL0Inql0YU0NdKU3kCTXvfE8uS8Yza1cqssy6KMyamVepAMwL6o3Vc0NNrF-_FPYkSFZ_EcZ9s54ltM5kKCrXm6MW9SiwX_ZJDHgJ3l-I7IGKg4flyeffLctt0K68wBo5IiSs3YK-JSb-8gwcLrYoIbtec7TPjk4VThAGexBJ2DLWxgAO8sdlszQUA36bqgZP5SFAfWxtGTjFs5xn7cGlyYaQLdC91qExSgClhPnR6i4i_cPt_nAp5q83DB4m--UBPwR9ajEfCjw&__tn__=%2ANK-R
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mun. Chişinău au fost repartizate materiale promoționale (peste 2000 de pliante cu informații 

privind cariera militară, fanioane, maiouri şi chipiuri cu simbolica Armatei Naționale). 

De asemenea, în scopul promovării serviciului militar, în cadrul tîrgului locurilor de 

muncă, desfășurat în perioada 21-22 septembrie 2018, în incinta Palatului Naţional „Nicolae 

Sulac”, reprezentanții Centrului militar al mun. Chişinău au oferit consultanță referitor la 

oportunitățile de carieră în Armata Națională. Inclusiv, au fost distribuite circa 800 de pliante cu 

cu informații privind cariera militară. 

Suplimentar, au fost organizate 15 acţiuni de informare în cadrul activităţilor de educaţie 

militaro-patriotică a tinerei generaţii, inclusiv pentru promovarea imaginii Armatei Naţionale în 

societate, precum și în vederea încurajării atît a bărbaților, cît și a femeilor, de a alege cariera 

militară. 

Concomitent, în prezent, se lucrează asupra elaborării conceptelor materialelor 

promoționale ce vor fi utilizate în cadrul campaniilor de informare-recrutare pentru încadrare în 

serviciul militar prin contract și înmatricularea la studii în Academia Militară a Forțelor Armate 

„Alexandru cel Bun”. Materialele respective urmează a fi realizate (editate și multiplicate) în 

cadrul Proiectului „Suport pentru reforma sectorului de securitate în Republica Moldova”. 

De asemenea, în cadrul Proiectului PNUD „Suport pentru reforma sectorului de 

securitate în Republica Moldova” (2018-2020), Ministerul Apărării a beneficiat de suportul 

oferit prin intermediul unei consultante naționale în domeniul egalității de gen care, pe parcursul 

trimestrului IV al anului 2018, a desfășurat analiza din perspectiva asigurării principiului 

egalității de gen și prevenirii discriminării a: 

- procedurilor de recrutare; 

- procedurilor de promovare în funcţii; 

- cerinţelor obligatorii privind probele fizice la recrutarea, selectarea, încadrarea şi 

evaluarea efectivului. 

La finele anului 2018, de către consultantă națională în domeniul egalității de gen, au fost 

elaborate următoarele documente: 

- Raportul privind evaluarea procedurii de recrutare a personalului din perspectiva 

egalității de gen și a nediscriminării, care conține concluzii și recomandări în acest sens; 

- Raportul privind evaluarea procedurii de promovare a personalului din perspectiva 

egalității de gen și a nediscriminării; 

- Raportul cu recomandări pentru implementarea egalității de gen în standardele 

sportive pentru recrutarea și evaluarea militarilor. 

La etapa actuală, în baza documentelor respective și a altor materiale prezentate, a fost 

inițiată: 

- elaborarea Instrucțiuni privind aplicarea în cadrul Armatei Naționale a prevederilor 

Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate; 

- elaborarea unui nou Ghid al carierei militare; 

- revizuirea Regulamentului pregătirii fizice militare. 

Menționăm că, pe parcursul anului 2018, au fost încadrate 58 de femei în serviciul 

militar prin contract, iar 8 fete au fost înmatriculate la studii în cadrul Academiei Militare a 

Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

Totodată, în vederea realizării acestei acțiuni remarcăm că mai multe autorități din 

domeniul securității și apărării au aprobat mecanisme interne: 

- Centrul Național Anticorupție a elaborat proiectul „Regulamentului privind evoluția în 

carieră a angajaților Centrului Național Anticorupție”; 
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-  Serviciul Vamal a elaborat „Ghidul Carierei funcționarului vamal”;  

-  Administrația Națională a Penitenciarelor a elaborat „Regulamentul cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut 

special”; 

Suplimentar remarcăm că Ministerul Afacerilor Interne a realizat această acțiune prin 

aprobarea „Ghidul carierei polițistului” (Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 201 din 30 

iunie 2017). 

În ceea ce privește numărul femeilor încadrate și promovate, menționăm că, coraportul 

între femei și bărbați în cadrul Biroului migrație și azil al MAI este de 49%, iar pe parcursul 

anului 2018 au fost angajate 33 de persoane, dintre care 10 femei. La fel, în perioada de 

raportare, în cadrul Biroului au fost promovați în funcție 25 de angajați, dintre care 9 femei. 

În cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, din cele 136 de femei angajate, 28 de 

femei dețin funcții de conducere, ceea ce constituie 20,5%. Analizând statistica pentru ultimii 3 

ani, se constată o creștere a numărului femeilor angajate în anul 2018 (2015 – 18 femei, 2016 – 

27 femei, 2017 – 17 femei, 2018 – 39 femei).  

În cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost angajate 35 de femei 

și nu a fost promovată nici o femeie. 

Totodată, la momentul actual, în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

activează 775 de femei, din numărul total de 3104 de angajați, iar pe parcursul anului 2018, în 

funcțiile vacante disponibile în cadrul Poliției de Frontieră au fost angajate 94 de femei. 

Suplimentar, în perioada anului 2018, în structurile Poliției au fost angajate 226 femei 

sau de 2 ori mai mult comparativ cu anul 2017. 

Dinamica anilor 2012-2018, la capitolul angajarea femeilor în Poliție, reflectă 

următoarea situație: 2012 – 191 (2,3%); 2013 – 203 (2,5%); 2014 – 203 (2,5%); 2015 – 138 

(1,7%); 2016 (9 luni) – 134 (1,6%), 12 luni – 236, 2017-113, 2018– 226. 

În cadrul Poliției, din totalul poliţiştilor, ponderea femeilor poliţiste este de 18,02%, la 

finele anului 2017 fiind 16,27%. 

La funcții de conducere sunt promovate 94 femei sau 5,6% din numărul total al acestora. 

Subsidiar, în perioada de raportare au fost organizate 267 concursuri pentru funcții de 

ofițer și 577 pentru funcții de subofițer. 

La concursurile respective au participat: 

-328 femei, inclusiv 134 pentru funcții de ofițer și 194 pentru funcții de subofițer, fiind 

promovate 270 femei  (112 pentru funcții de ofițer și 158 pentru funcții de subofițer); 

- 1198 bărbați, inclusiv 321  pentru funcții de ofițer și 877 pentru funcții de subofițer, 

fiind promovați 1038 bărbați (300 pentru funcții de ofițer și 738 pentru funcții de subofițer). 

Astfel, ponderea bărbaților care au promovat concursul este mai mare comparativ cu cea 

a femeilor, atât în cazul concursurilor pentru funcția de ofițer (bărbați – 70,5%, femei – 29,5%), 

cât și pentru funcția de subofițer (bărbați – 81,9%, femei – 18,1%). 

Subsidiar, în perioada anului  2018, au fost organizate 6 cursuri de formare managerială 

(203 angajați instruiți), inclusiv: 

-   4 cursuri de formare managerială de bază cu participarea a 25 femei; 

-   2 cursuri manageriale de nivel superior cu participarea a 8 femei. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomndări: Asigurarea implementării Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 

1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-

2021 şi a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia, aprobat prin 

Hotărîrea de Guvern nr. 259 din 28.03.2018. 

 

Acțiunea 4.1.3. Informarea populației despre mecanismul de depunere a plîngerilor la 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 

callto:236,%202017-113,%202018
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Termenul de executare: 2017-2021 
Responsabilii de realizare: Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității; Organizații internaționale; organizații nonguvernamentale din domeniu 

Informaţia despre realizare: 

 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în 

colaborare cu MAI a organizat în perioada 10-26 ianuarie 2018, 4 sesiuni de instruire a 

angajaţilor, cu genericul „Discriminarea. Formele şi specificul discriminării în afara şi în 

interiorul sectorului de poliţie”. La instruiri au participat în jur de 100 persoane. 

Totodată, în cadrul campaniei de informare „Drepturi egale pentru comunităţi rurale” 

Consiliul a desfăşurat un şir de instruiri în 6 localităţi rurale, cu tematica: „Consiliul pentru 

Egalitate - Mecanism naţional de prevenire şi combatere a discriminării”. Campania s-a 

desfăşurat în perioada 6-16 noiembrie 2018. În cadrul campaniei au fost informate 300 de 

persoane. 

Suplimentar, remarcăm că în cadrul proiectului „Abilitarea juridică a persoanelor din 

mediul rural pentru a-şi revendica dreptul la nediscriminare” finanţat de PNUD Moldova, 

Consiliul a elaborat un spot video despre procedura de examinare a plângerilor în faţa 

Consiliului, care are drept slogan „Apără-ţi drepturile, nu accepta să fii discriminat”. Spotul este 

disponibil pe http://eqalitate.md/news-and-information/apara-ti-drepturile-nu-accepta-sa-fii-

discriminat/ şi a fost difuzat în cadrul campaniei de informare, pe pagina web a Consiliului şi pe 

reţelele de socializare ale Consiliului. 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomndări: Continuarea activităților de informare a populației inclusiv prin stabilirea 

parteneriatelor cu agențiile mass-media. 

 

 

Acțiunea 4.1.4. Desfăşurarea cursurilor şi campaniilor de informare și comunicare 

în contextul promovării angajării femeilor în instituțiile din domeniul de securitate şi 

apărare    

 

Termenul de executare: 2017-2021 
Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul 

Vamal; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; Comisia 

Europeană; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; 

Misiunea în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe parcursului anului 2018, contribuția Ministerului Apărării în asigurarea și promovarea 

încadrării femeilor în serviciul militar prin contract în cadrul Armatei Naționale a fost reflectată 

activ prin intermediul:  

- paginii web oficiale (8 comunicate de presă publicate); - revistei „Oastea Moldovei” (9 

articole publicate);  

- emisiunii TV „La Datorie” (3 materiale video realizate);  

- emisiunii radio „Scutul Patriei” (7 reportaje realizate);  

- paginii de pe platforma de socializare Facebook (35 postări).  

Totodată, au fost publicate un șir de articole în presa națională, inclusiv au fost realizate 

reportaje video/audio (peste 30 de materiale realizate). De asemenea, reprezentanții Ministerului 

Apărării au participat la realizarea spotului promoțional „Programul național al Republicii 

Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, 

Pacea și Securitatea” şi elaborarea Ghidului informativ „Rezoluţia 1325 a Consiliului de 

Securitate ONU privind Agenda «Femeile, Pacea şi Securitatea»”, lansate la data de 16 

octombrie 2018. În scopul sporirii vizibilității femeilor din sectorul de apărare, pe pagina web 

http://eqalitate.md/news-and-information/apara-ti-drepturile-nu-accepta-sa-fii-discriminat/
http://eqalitate.md/news-and-information/apara-ti-drepturile-nu-accepta-sa-fii-discriminat/
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oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md) la compartimentul „Acasă – Infocentru – 

Informație utilă”, a fost creată rubrica cu titlul „Femeile, Pacea și Securitatea”. La momentul 

actual, rubrica respectivă este completată cu materiale informaționale și media la 40%, urmînd ca 

pînă la finele trimestrului III al anului 2019 să fie completată integral. În proces de elaborare sunt 

conceptele materialelor promoționale ce vor fi utilizate în cadrul campaniilor de informare-

recrutare pentru încadrare în serviciul militar prin contract și înmatriculare la studii în Academia 

Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. Materialele respective urmează a fi realizate 

(editate și multiplicate) în cadrul Proiectului PNUD „Suport pentru reforma sectorului de 

securitate în Republica Moldova”. 

Suplimentar, remarcăm că Ministerul Afacerilor Interne, în vederea promovării angajării 

femeilor în instituțiile din domeniul de securitate şi apărare a realizat următoarele activități: 

- Atelier de lucru privind „Principiile egalității de gen”, desfășurat în cadrul 

Inspectoratului General al Poliției. 

- Conferință cu genericul „Femeile în organele de drept”, organizat de către Ambasada 

SUA în or. Tbilisi, Georgia. 

- Seminarul internațional dedicat punerii în aplicare a Planului Național de Acțiuni pe 

marginea Rezoluției 1325 a CS a ONU, organizat de către The Global Network of Women 

Peacebuilders, organizat în or. Comrat. 

- Ședința de evaluare a activității grupurilor gender, în cadrul proiectului „Susținerea 

femeilor din Moldova în liderism și participarea în procesul decizional”, organizată de către 

Guvernul Suediei și Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), mun. Chișinău. 

- În cadrul Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei din subordinea IGPF, în 

parteneriat cu UN Women Moldova, a fost desfășurat seminarul de instruire pentru elevi cu 

genericul „Egalitate de genuri”. 

- În cadrul celor 5 ediții a Campaniei „Din Culisele Poliției", tinerii și tinerele au fost 

informați despre activitatea Poliției, rolul și obiectivele. Printre activitățile desfășurate, un 

compartiment aparte a fost dedicat rolului femeilor în Poliție.  

- Au fost elaborate și editate peste 50.000 de pliante despre angajarea în Poliție, care 

sunt repartizate în cadrul Campaniilor Din culisele Poliției, Ziua Ușilor Deschise, sau alte 

evenimente organizate de Poliție. La aceste evenimente este utilizat și roll-up care are drept 

imagine un angajat și o angajată a Poliției. 

- Pe pagina Poliției Republicii Moldova politia.md au fost plasate 10 comunicate cu 

privire la promovarea profesiei de polițist pentru femei și bărbați. 

- Au fost realizate 14 reportaje cu privire la profesia de polițist. 

- Pe pagina oficială Facebook a Poliției Republicii Moldova au fost plasate 43 de 

comunicate cu poze și video cu privire la promovarea profesiei de polițist. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomandări: Continuarea activităților de consolidăre a capacităților comunicatorilor din 

cadrul autorităților de securitate și apărare în domeniul asigurării egalității între femei și 

bărbați. 

 

 

Acțiunea 4.1.5. Creșterea capacităților instituționale și dezvoltarea competențelor 

umane de promovare și implementare a politicilor de asigurare a egalității de gen în 

sectorul de securitate și apărare 

 

Termenul de executare: 2019-2020 

Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; 

Inspectoratul General al Poliției; Serviciul Vamal; Serviciul de Informaţii şi Securitate; 

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Organizația pentru Securitate 

și Cooperare în Europa Misiunea în Moldova; organizații nonguvernamentale din domeniu 
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Informaţia despre realizare: 

 

În conformitate cu  Dispoziția IGP nr.34/3-32 din 02.02.2018 ,,Cu privire la organizarea 

și desfășurarea cursului de formare de formatori în domeniul Egalității de gen și practicile non-

discriminatorii în sectorul de poliție” au fost instruiți 10 formatori (5 femei și 5 bărbați) din 

cadrul subdiviziunilor IGP.  

În conformitate cu Dispoziția IGP nr.34/3-136 din 05.04.2018 ,,Cu privire la organizarea 

și desfășurarea formării profesionale de bază la locul de muncă, compartimentul pregătirea 

generală, cu angajații subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției”, la 11 mai 2018, 

angajații direcției generale urmărire penală au beneficiat de o lecție în cadrul căreia au fost 

informați despre mecanismele naționale și internaționale privind eliminarea discriminării de gen 

și promovării egalității de gen în Poliție, după cum urmează: 

- la 16-17 mai 2018, reprezentantul direcției generale securitate publică a participat în 

calitate de formator la ședința de instruire a efectivului Poliției privind preluarea celor 

mai bune practici în prevenirea și combaterea violente în familie; 

- la 13.07.2018 a avut loc Atelierul de lucru și evaluare cu echipa de formatori în Egalitatea 

de gen din cadrul MAI, în cadrul căruia au fost discutate experiențele și bunele practici în 

activitatea de informare și promovare a egalității de gen în Poliție ;  

- la 26 iulie 2018, în cadrul seminarului cu tematica ,,Modul sănătos de viață”, care a avut 

loc în incinta Centrului de reabilitare și recreare al MAI din or. Vadul lui Vodă, cu 

angajații serviciilor resurse umane din cadrul autorităților și subdiviziunilor MAI, a fost 

desfășurată o ședință de informare cu referire la tematica egalității de gen în procesul de 

recrutare/selectare/angajare/promovare cu referire la egalitatea de gen; 

- 37 de angajați ai serviciului de resurse umane din cadrul Poliției, 17 bărbați și 20 femeii, 

au fost instruiți în domeniul egalității de gen și Planului Național de Acțiuni privind 

implementarea Rezoluției 1325 ; 

- la 17 septembrie 2018, în cadrul trainingului „Egalitatea de gen și practicele non-

discriminatorii în sectorul de poliție”, care s-a desfășurat la Cimișlia, au participat 14 

reprezentanți (3 bărbați și 11 femei) ai serviciului resurse umane din raioanele Căușeni, 

Ștefan Vodă, Cantemir, Cahul, UTA Gagauzia, Taraclia, Cimișlia ; 

- la 18 septembrie 2018 echipa de formatori a A.O Gender-Centru s-a deplasat la Bălți 

pentru desfășurarea instruirii „Egalitatea de gen și practicile non-discriminatorii în 

sectorul de poliție” pentru serviciul resurse umane din raioanele Bălți, Rîșcani, Glodeni, 

Ocnița, Dondușeni, Briceni, Drochia, Fălești, Soroca, Sîngerei, Florești. În cadrul instuirii 

desfășurate la Inspectoratul de poliție Bălți au participat 23 de persoane, dintre care 9 

femei.  

Conform dispoziției IGP nr. 34/3-344 din 17.08.2018 cu privire la organizarea și 

desfășurarea formării profesionale de bază la locul de muncă, compartimentul pregătirea 

generală, cu angajații subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției, în perioada 

11.09.2018-11.10.2018, angajații direcției generale urmărire penală au beneficiat de o lecție în 

cadrul căreia au fost abordate probleme precum: stereotipurile de gen, insuficiența măsurilor de 

conciliere a vieții profesionale cu cea familială, capacitatea redusă de a preveni şi combate 

discriminarea, hărțuirea sexuală și violența pe bază de gen; acomodarea rezonabilă insuficientă; 

politicile insensibile la dimensiunea egalității de gen, etc. 

În perioada 5-6 decembrie 2018 a avut loc sesiunea de instruire „Formare de Formatori în 

domeniul egalității de gen”, la care au fost implicați formatorii deja instruiți, precum și alți 

angajați din cadrul subdiviziunilor Poliției și MAI (8 femei și 7 bărbați), care ulterior pot fi 

desemnați ca unități gender. Activitatea a fost realizată de AO „Gender-Centru”, UN Women 

Moldova, cu susținerea financiară a Guvernului Suediei. 
 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Valorificarea rețelelor de formatori instituite și asigurarea continuității măsurilor 

de consolidare a capacităților. 



 

61 

 

 

 

Acțiunea 4.1.6. Sensibilizarea și informarea angajaților (militari, de ordine publică, 

cu  statut special și civili) din cadrul instituțiilor de securitate şi apărare asupra dreptului 

femeilor şi bărbaţilor la tratament egal în timpul îndeplinirii serviciului şi concilierii vieții 

de familie cu cea profesională  

 

Termenul de executare: 2017-2021 
Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; 

Inspectoratul General al Poliției; Departamentul Poliției de Frontieră; Serviciul Protecției 

Civile și Situațiilor Excepționale; Departamentul Trupelor de Carabinieri; Biroul Migrație și 

Azil; Serviciul Protecție Internă și Anticorupție; Serviciul Vamal; Serviciul de Informaţii şi 

Securitate; Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Misiunea 

în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa; organizații 

nonguvernamentale din domeniu 

Informaţia despre realizare: 

 

În perioada iulie – decembrie 2018, cu suportul UN Women Moldova au fost organizate 

și desfășurate 8 ateliere de instruire cu tematica „Principiile egalității de gen, prevenirii și 

combaterii violenței în bază de gen” (Chișinău – 6, Bălți – 1, Cahul – 1), cu participarea 

membrilor Grupului coordonator în domeniul gender din Ministerul Apărării, specialiştilor 

resurse umane, juriștilor, psihologilor și comunicatorilor din unitățile militare ale Armatei 

Naționale și cadrelor didactice din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel 

Bun” (în total – 164 de persoane, dintre care: Femei – 106, Bărbați – 58), în cadrul cărora a fost 

abordată inclusiv tematica concilierii vieții de familie cu cea profesională. 

Totodată, trimestrial, de către psihologii din cadrul Armatei Naționale au fost desfășurate 

sondaje/chestionare anonime cu întreg efectivul armatei, pentru stabilirea percepției militarilor 

referitor la egalitatea de gen, identificarea problemelor la capitolul dat și asigurarea intervenției 

(acordarea ajutorului specializat), în caz de necesitate. 

În rezultatul desfășurării chestionărilor respective, nu au fost elucidate cazuri de încălcare 

a dreptului femeilor sau bărbaților la tratament egal în timpul îndeplinirii serviciului militar sau 

anumite carențe referitor la concilierea vieții de familie cu cea profesională. 

Pînă la finele anului 2019 urmează a fi elaborat proiectul ordinului Ministrului apărării 

privind unele măsuri de asigurare în cadrul Armatei Naționale a concilierii vieţii profesionale cu 

cea de familie. 

Este necesar de menționat că, la data de 29 octombrie 2018, pe rețeaua de socializare 

„Facebook”, a fost creat grupul închis „Femeile din Armata Națională”. Acest grup este destinat 

de a deveni o platformă de interacțiune dintre femeile care îndeplinesc serviciul militar sau sunt 

angajate civile în Armata Naţională, femeile care deja au trecut în rezerva Forţelor Armate (sau 

anterior au fost angajate civile în Armata Națională), dar şi femeile din familiile militarilor prin 

contract (soţii, mame, surori, concubine, prietene etc.). Este un grup despre femeile din Armata 

Naţională, despre egalitatea și echitatea de gen în sectorul de apărare, promovarea culturii păcii, 

reflectarea activităților desfășurate de femei în situații de pace și de conflict armat, despre 

concilierea vieţii de familie cu cea profesională şi despre multe alte subiecte relevante Agendei 

„Femeile, Pacea şi Securitatea”. La momentul actual, grupul are 1 administrator, 1 moderatoare 

și 230 de membre. 

Totodată, în vederea realizării acestei acțiuni s-au întreprins următoarele măsuri: 

- participarea reprezentanților Serviciului tehnologii informaționale al MAI la seminarul 

de instruire cu tematica „Cele mai bune practici privind asociațiile de femei din cadrul Organelor 

de Drept în baza experienței Balcanilor de Vest”, desfășurat în perioada de 19-20 noiembrie 

2018; 
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- participarea la seminarul de instruire „Principiile egalității de gen”, care s-a desfășurat 

la data de 03 august 2018, organizat cu suportul UN WOMEN Moldova, sub egida 

Inspectoratului General al Poliției; 

- în conformitate cu Dispoziția IGP nr.34/3-136 din 05.04.2018 ,,Cu privire la 

organizarea și desfășurarea formării profesionale de bază la locul de muncă, compartimentul 

pregătirea generală, cu angajații subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției”, au fost 

organizate vizite lecții în toate cele 63 de subdiviziuni ale Poliției, în cadrul cărora au fost 

informați despre mecanismele naționale și internaționale privind eliminarea discriminării de gen 

și promovării egalității de gen în Poliție. 

- conform dispoziției IGP nr. 34/3-344 din 17.08.2018 cu privire la organizarea și 

desfășurarea formării profesionale de bază la locul de muncă, compartimentul pregătirea 

generală, cu angajații subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției, în perioada 11.09.2018-

11.10.2018, au fost organizate lecții de informare, în cadrul cărora au fost abordate probleme 

precum: stereotipurile de gen, insuficiența măsurilor de conciliere a vieții profesionale cu cea 

familială, capacitate redusă de a preveni şi combate discriminarea, hărțuirea sexuală și violența în 

bază de gen; acomodarea rezonabilă insuficientă; politicile insensibile la dimensiunea de gen, 

etc. 

Gradul de implementare:  Realizat parțial 

Recomndări: Instituționalizarea mecanismului de asigurare continuă a activităților de informare 

cu privire la tratamentul egal în timpul îndeplinirii serviciului şi concilierii vieții de familie cu 

cea profesională. 

 

 

Acțiunea 4.1.7. Revizuirea și aprobarea actelor departamentale privind selectarea 

candidaților pentru participarea la misiunile de menținere a păcii, umanitare și civile  

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării, Misiunea în Moldova a Organizației 

pentru Securitate și Cooperare în Europa; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen 

şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 

 

Prin ordinul Ministrului apărării nr. 463 din 18 iunie 2018 a fost aprobată Metodologia 

privind selectarea personalului în vederea participării la misiuni şi operații internaționale. 

Metodologia nominalizată conține dispoziții clare cu privire la organizarea și 

desfășurarea procesului respectiv, în concordanță cu următoarele principii de bază: 

1) competitivitatea – presupune asigurarea unei concurențe oneste, conform 

criteriilor stabilite, dintre candidații care au fost admişi la procesul de selectare pentru participare 

la misiuni sau operații internaționale; 

2) transparența – presupune informarea în mod deschis şi explicit a candidaților 

privitor la condițiile de selectare, desemnare şi participare la misiuni sau operații internaționale; 

3) egalitatea de şanse – presupune asigurarea participării la procesul de selectare şi 

detaşare a tuturor candidaților, fără prejudecăți şi discriminare sub orice formă; 

4) obiectivitatea – presupune competența, corectitudinea şi imparțialitatea 

persoanelor responsabile la aplicarea prevederilor prezentului ordin. 

Totodată, în corespundere cu prevederile Metodologiei, cel puțin 10% din funcțiile 

scoase pentru concurs în vederea participării la misiuni sau operații internaționale sunt destinate 

în exclusivitate pentru femei. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea continuității măsurilor afirmative în vederea asigurării cotei minime de 

reprezentare a femeilor de 40 %. 
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Obiectivul specific 4.2: Integrarea dimensiunii de gen în politicile sectoriale de securitate şi 

apărare 

Acțiunea 4.2.1. Revizuirea cadrului normativ prin prisma dimensiunii de gen în domeniul 

de securitate și apărare 

Termenul de executare: 2017-2019 
Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul 

Vamal; Serviciul de Informaţii şi Securitate Misiunea în Moldova a Organizației pentru 

Securitate și Cooperare în Europa; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 

 

Perspectiva egalității de gen a fost inclusă în documentele de politici și documentele 

strategice ce vizează sectorul de apărare, aprobate în ultimii trei ani, și anume: 

- Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 890/2016 (la capitolul IX „Politici sociale proactive”, subcapitolul „Asistență 

socială și protecția familiei”, stabilește necesitatea desfășurării procesului de autoevaluare pe 

dimensiunea gender în sectorul de securitate și apărare); 

- Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe 

anii 2017-2021 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 259/2017 (Aria de intervenție: „Egalitatea de gen în sectorul de securitate și 

apărare”); 

- Planul individual de acțiuni al Parteneriatului RM – NATO pe anii 2017-2019, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 736/2017 (în conținut este subliniată importanța implementării 

Rezoluției 1325 a CS al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității ca element 

al reformei sectorului de securitate și apărare, unul din angajamentele asumate în cadrul 

parteneriatului RM – NATO fiind elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea prevederilor Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind rolul 

femeilor în asigurarea păcii şi securităţii, precum și monitorizarea implementării acestuia); 

- Strategia naţională de apărare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei 

naţionale de apărare pentru anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 134/2018 

(în conținut se atrage o atenție deosebită asupra faptului că, integrarea perspectivei de gen în 

cadrul politicilor de securitate şi apărare a ţării se va produce în conformitate cu necesităţile de 

completare a sistemului naţional de apărare cu resurse umane atît pe timp de pace, cît şi pe timp 

de război. În Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de apărare pentru anii 

2018-2022 au fost incluse acțiuni specifice privind asigurarea egalităţii de gen în cadrul 

politicilor de completare a sistemului de securitate şi apărare cu resurse umane – acțiunea 2.1.5, 

Obiectivul specific 2.1); 

- Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

601/2018 (în pct. 11 al Programului este reflectată importanța implementării de către Ministerul 

Apărării a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și 

securitatea, scopul principal fiind promovarea egalității de gen în sectorul de securitate și 

apărarea, în special prin realizarea obiectivelor-cheie orientate spre reducerea stereotipurilor 

legate  de  rolul  femeilor  în  sectorul  de  securitate  și apărare, prevenirea și combaterea 

discriminării, hărțuirii și violenței în bază de gen, sporirea participării femeilor în procesul de 

consolidare a păcii la nivel internațional); 

- Strategia militară şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei militare pentru 

anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 961/2018 (în textul documentului este 

specificat că, în procesul de încadrare a cetățenilor Republicii Moldova în serviciul militar prin 

contract va fi pus accent pe asigurarea transparenței și a competitivității, în cadrul mecanismului 

de selectare și încadrare, în special prin crearea condițiilor de promovare a perspectivei de gen. 

Respectiv, Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022 
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conține acțiuni specifice privind organizarea campaniilor de informare-recrutare pentru 

încurajarea femeilor și bărbaților de a se încadra în serviciul militar prin contract sau a opta 

pentru studii militare, precum și referitor la Analiza, revizuirea și ajustarea procedurilor de 

recrutare și promovarea din perspectiva nondiscriminării și egalității de gen – acțiunile 1.2.1.3 și 

1.2.1.4, Obiectivul specific 1.2, Obiectivul general 1); 

- Planul de acțiuni pentru implementarea Concepției dezvoltării profesionale a 

efectivului de soldați, sergenți și subofițeri ai Armatei Naționale, aprobat prin ordinul Ministrului 

apărării nr. 423/2018 (la capitolul I „Consolidarea capacităților efectivului de soldați, sergenți și 

subofițeri ai Armatei Naționale”, Obiectivul 4 „Crearea unui sistem motivațional pentru cariera 

militară în funcții ale efectivului de soldați, sergenți și subofițeri ai Armatei Naționale”, la 

acțiunea 6, statuează necesitatea asigurării egalității de gen în cadrul politicilor de completare a 

funcțiilor militare destinate efectivului de soldați, sergenți și subofițeri ai Armatei Naționale, iar 

la capitolul II „Dezvoltarea capacităților efectivului de soldați,  sergenți  și  subofițeri  ai  

Armatei  Naționale”, Obiectivul 4 „Asigurarea interoperabilității capacităților efectivului de 

soldați, sergenți și subofițeri ai Armatei Naționale cu efectivul similar din armatele statelor 

partenere”, la acțiunea 3 scoate în evidență necesitatea implicării unui număr mai mare de femei 

din rîndul capacităților efectivului de soldați, sergenți și subofițeri ai Armatei Naționale, în 

misiuni/operații internaționale de menținere a păcii). 

De asemenea, din inițiativa Ministerului Apărării, în scopul eliminării unor reglementări 

discriminatorii, au fost operate modificări la următoarele acte normative: 

- Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor; 

- Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Legea nr. 52/2007; 

- Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele 

Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006. 

Ministerul Apărării a inițiat procedura de revizuire a Strategiei de comunicare a 

Ministerului Apărării şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, iar pînă la finele 

anului curent urmează a fi elaborate proiectul Regulamentului cu privire la modul de prevenire, 

sesizare, examinare, raportare şi soluţionare a cazurilor de discriminare, hărţuire sexuală şi 

violenţă în bază de gen și proiectul ordinului Ministrului apărării privind unele măsuri de 

asigurare în cadrul Armatei Naționale a concilierii vieţii profesionale cu cea de familie. 

Pe parcursul anului 2018, de către Grupul coordonator în domeniul gender al MAI, IGP, 

DTC și IGPF, în comun cu experții din cadrul proiectului  „Susținerea liderismului și participării 

femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova” au fost analizate problemele integrării 

dimensiunii de gen în documentele de politici relevante activității. 

Primul modul a durat 5 luni, perioada în care echipa Centrului Parteneriat pentru 

Dezvoltare (CPD) a oferit suport individual pentru grupul coordonator din domeniul gender, în 

ceea ce vizează integrarea dimensiunii egalității de gen în politicile publice. 

Au fost organizate 5 ședințe de instruire (24 iulie, 14 septembrie, 24 octombrie, 16 

noiembrie, 4 decembrie). În cadrul ședințelor, membrele și membrii GCG au identificat 

inegalitățile de gen, cauzele acestora. 

Astfel, a fost analizată Concepția privind implementarea activității polițienești 

comunitare, Programul de Dezvoltare Strategică al IGPF pentru anii 2017-2019 și Strategia 

Natională de Dezvoltare „Moldova 2030”. 

La 13 decembrie 2018 a avut loc evenimentul de interacțiune și schimb de experiență cu 

alte instituții, finalizarea și totalizarea primului modul de instruiri cu genericul „Cum analizăm și 

îmbunătățim politicile publice din perspectiva egalității de gen”. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Realizarea periodică a analizelor prin prisma dimensiunii de gen a cadrului 

normativ inclusiv a gradului de implementare a acestuia în vederea identificării lacunelor și 

aspectelor problematice care necesită a fi soluționate. 
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Acțiunea 4.2.2. Introducerea în Curriculumul academic al instituțiilor de învățămînt din 

domeniile milităriei, securității și ordinii de drept a subiectelor ce ţin de perspectiva de gen, 

în conformitate cu angajamentele și standardele naționale și internaționale 

 

Termenul de executare: 2018 
Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul 

de Informaţii şi Securitate Academia Militară a Forţelor Armate  „Alexandru cel Bun”; 

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; Institutul Naţional de 

Informaţii şi Securitate 

Informaţia despre realizare: 

 

Pe parcursul anului 2018, a fost elaborat Curriculumul cursului online „Dimensiunea de 

gen în sectorul de securitate şi apărare”, divizat în patru module: 

- Modulul 1 „Concepte fundamentale pentru înțelegerea noțiunii de gen” (a fost 

plasat pe platforma de învățămînt distribuit la distanță ILIAS (http://ilias.academy.army.md) la 

data de 19 iunie 2018). 

- Modulul 2 „Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul 

păcii și securității” (urmează a fi publicat pînă la finele trimestrului II al anului 2019); 

- Modulul 3 „Abordarea integratoare a egalității de gen în sectorul de apărare” 

(urmează a fi publicat pînă la finele trimestrului III al anului 2019); 

- Modulul 4 „Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict” 

(urmează a fi publicat pînă la finele trimestrului IV al anului 2019). 

Totodată, pe parcursul anului precedent, reprezentantul AMFA, dr. conf. Marin BUTUC, 

a participat, în comun cu dr. conf. Loretta Handrabura și dr. conf. Alexandra Gherasim, la 

elaborarea Ghidului de utilizare a limbajului nondiscriminator, intitulat ,,Limbajul nonsexist”, 

care urmează a fi lansat pe parcursul anului 2019, cu suportul financiar al PNUD. 

Conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 214 din 22 iunie 2018 „Cu privire la 

organizarea cursurilor de perfecţionare/specializare/recalificare ale angajaţilor subdiviziunilor 

MAI în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” în anul de studii 2018 – 2019”, în perioada 15.10-

16.10.2018 a fost introdus cursul „Combaterea fenomenului discriminării”, în cadrul căruia au 

fost abordate subiecte precum: combaterea fenomenului discriminării în activitatea MAI, 

asigurarea egalității de gen în sectorul de securitate și apărare; respectarea egalității de gen la 

procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare. Din numărul total de 16 ore, 4 ore au fost 

dedicate în exclusivitate egalității de gen. 

La aceste ore au participat 35 angajați/te ale subdiviziunilor MAI (SPIA – 3, SDOI – 2, 

IGP – 10, IGPF – 5, BMA – 2, DTC – 5, IGSU – 5, STI – 3), 19 femei și 17 bărbați. 

În cadrul cursului de formare managerială de bază pentru perioada 24.09-19.10.2018 și 

08.10-02.11.2018 a fost introdusă tematica „Aspecte privind egalitatea de gen”. Au fost 

desfășurate 2 prelegeri și 4 seminare, fiind realizate 12 ore. La aceste ore au participat 71 

angajați, 14 femei și 57 bărbați. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea actualizării materialelor didactice destinate studenților în vederea 

instruirii acestora.  

 

 

 

Acțiunea 4.2.3. Integrarea dimensiunii de gen în Programul de instruire pentru 

operațiunile de menținere a păcii, în contextul  asigurării unei participări sporite a femeilor 

în misiunile de menținere a păcii, umanitare și civile 

Termenul de executare: 2017-2019 
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Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării, Academia Militară a Forţelor Armate 

„Alexandru cel Bun” 

Informaţia despre realizare: 
 

În prezent, pe baza Centrului perfecționare continuă al Academiei Militare a Forțelor 

Armate „Alexandru cel Bun”, în funcție de necesitățile Armatei Naționale, se desfășoară Cursul 

de pregătire a militarilor Armatei Naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor în calitate de 

observatori militari în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU – o dată pe an, cu 

durata de 15 zile (Curriculum aprobat la data de 15.08.2013) și Cursul de pregătire a ofiţerilor 

Armatei Naţionale, preconizaţi pentru îndeplinirea misiunilor în Zona de Securitate a RM, în 

calitate de observator militar şi ofiţeri de stat major comandamentul Forţelor Mixte de menţinere 

a Păcii – o dată pe an, cu durata de 15 zile (Curriculum revizuit la data de 22.02.2017). 

Menționăm că în cadrul programelor de instruire ale cursurilor respective sunt abordate 

următoarele tematici: noțiunile generale privind asigurarea egalității de gen, prevenirea hărțuirii 

sexuale și violenței în bază de gen, respectarea diversității, protejarea drepturilor omului, în 

special ale femeilor și copiilor afectați de conflicte armate etc. 

Pregătirea profesională a efectivului contingentelor militare ale Armatei Naționale ce 

urmează a fi detașate în misiuni/operații internaționale include, în mod obligatoriu, subiecte 

privind egalitatea de gen în cadrul operațiilor militare, prevenirea și combaterea violenței sexuale 

și violenței în bază de gen. 

Astfel, conform Dispozițiunii șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, 

comandant al Armatei Naționale nr. 69 din 25 aprilie 2018, cu contingentul Armatei naționale 

KFOR-9, destinat pentru detașare în misiunea multinațională de menținere a  păcii  în  Kosovo, 

la data de 4 mai 2018, a fost desfășurată ședință de instruire cu tema „Perspectivele de gen în 

cadrul operațiilor de sprijinire a păcii”, cu durata de 2 ore. 

Respectiv, conform Dispozițiunii șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, 

comandant al Armatei Naționale nr. 246 din 6 noiembrie 2018, cu contingentul Armatei 

Naționale KFOR-10, destinat pentru detașare în misiunea multinațională de menținere a păcii în 

Kosovo, la data de 12 noiembrie 2018, a fost desfășurată ședință de instruire cu tema 

„Perspectivele de gen în cadrul operațiilor de sprijinire a păcii”, cu durata de 2 ore. 

Conform Planului de instruire pre-detașare a contingentelor pentru participare la misiunea 

de pacificare din Kosovo, ambele ședințe de instruire au inclus următoarele tematici: 

- Noțiuni și principii generale privind egalitatea de gen; 

- Integrarea perspective de gen în cadrul operațiilor militare; 

- Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 1325, 1820, 1888, 1960 și 2106; 

- Definirea conceptelor „violența sexuală” și „violența în bază de gen”; 

- Baza legală și cadrul de politici privind prevenirea și combaterea violenței sexual și în 

bază de gen; 

- Violența sexuală și în bază de gen în situații de conflict și post-conflict. 

Menționăm că, din numărul total de poziții de observator militar și ofițer de stat-major, 

oferite Republicii Moldova în cadrul misiunilor/operațiilor internaționale de menținere a păcii, 

desfășurate sub egida ONU, 20% sunt oferite în exclusivitate pentru femeile care îndeplinesc 

serviciul militar în Armata Națională, iar la restul pozițiilor pot aplica atît bărbații, cît și femeile, 

cu condiția că sunt militari prin contract ai Armatei Naționale. 

Astfel, pe parcursul anului 2018, din cadrul Armatei Naționale în misiuni/operații 

internaționale de menținere a păcii sub egida ONU s-au aflat: 

- maior de justiție Elena Milcenco (în Republica Centrafricană, MINUSCA, de la 26 

noiembrie 2017 pînă la 9 februarie 2019); 

- maior Natalia Lefter (în Sudanul de Sud, UNMISS, de la 9 decembrie 2017 pînă la 7 

ianuarie 2019); 

- maior Iulia Madan (în Republica Centrafricană, MINUSCA, de la 9 decembrie 2018 

pînă la 9 decembrie 2019); 
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- căpitan Tatiana Sîrghi (în Sudanul de Sud, UNMISS, de la 11 decembrie 2018 pînă la 

11 decembrie 2019). 

De asemenea, în scopul pregătirii femeilor din cadrul Armatei Naționale pentru 

participarea în perspectivă în cadrul proceselor de mediere și negociere a păcii, în perioada 4-8 

iunie 2018, colonel Mariana Grama, șef Direcție cooperare internațională Ministerul Apărării, a 

fost instruită în cadrul Cursului „Negocierile în calitate de instrument de soluționare a 

conflictelor”, desfășurat în Institutul de Relații Internaționale „Clingendael” din or. Haga, 

Olanda. 

Totodată, în vederea sporirii participării femeilor din cadrul Armatei Naționale în misiuni 

și operații internaționale, pe parcursul anului precedent, în adresa partenerilor externi (în special, 

Italia și Lituania) au fost adresate demersuri privind solicitarea oferirii instruirilor pentru 

încadrarea echipelor de tip „Female Engagement Team”, formate exclusiv din femei, pentru a 

executa acţiuni specifice de relaţionare cu populaţia feminină locală în cadrul 

misiunilor/operaţiilor internaţionale. 
 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea ajustării programului de instruire a militarilor inclusiv în baza 

manualului „Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare”. 

 

Acțiunea 4.2.4. Informarea reprezentanţilor instituţiilor de securitate şi apărare asupra   

fenomenului hărţuirii sexuale la locul de muncă și identificarea/stabilirea mecanismului de 

control pentru prevenirea acestuia 

 

Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; 

Inspectoratul General al Poliției; Departamentul Poliției de Frontieră; Serviciul Protecției 

Civile și Situațiilor Excepționale;  Departamentul Trupelor de Carabinieri; Biroul Migrație și 

Azil; Serviciul Protecție Internă și Anticorupție; Serviciul Vamal; Serviciul de  Informaţii şi 

Securitate; Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat 

Informaţia despre realizare: 

 

În temeiul Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării și Entitatea 

Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), semnat la 17 iulie 

2018, pentru elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de prevenire, sesizare, 

examinare, raportare şi soluționare a cazurilor de discriminare, hărțuire sexuală şi violență în 

bază de gen, Ministerul Apărării beneficiază de consiliere din partea Centrului Național de Studii 

și Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD). 

Astfel, în cadrul proiectului „Susținerea liderismului și participării femeilor la luarea 

deciziilor în Republica Moldova”, implementat de CPD prin intermediul Acordului de 

colaborare în baza de proiecte cu UN Women, finanțat de Guvernul Suediei și UN Women, în 

procesul de elaborare a procedurilor interne cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării, 

hărţuirii sexuale şi violenţei în bază de gen, Ministerul Apărării este asistat de către experții 

naționali. 

În corespundere cu prevederile Legii nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi și Regulamentul Grupului coordonator în domeniul gender, aprobat prin 

OMA nr. 203 din 22 martie 2018, membrii Grupului coordonator în domeniul gender dispun de 

următoarele atribuții: 

- examinarea cazurilor de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală în 

structurile şi unităţile militare; 

- examinarea petiţiilor persoanelor juridice şi persoanelor fizice asupra cazurilor de 

discriminare după criteriul de sex; 

- remiterea în adresa organelor de drept abilitate materialele acumulate în cazurile 

de examinare a plângerilor privind hărţuirea sexuală la locul de serviciu/muncă. 
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Concomitent, în baza actelor normative invocate supra, unitățile gender din cadrul 

aparatului central al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale sunt 

împuternicite să identifice, să studieze şi să contribuie la soluţionarea problemelor de 

discriminare după criteriul de sex în domeniul de activitate, precum și să participe la examinarea 

petiţiilor asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la locul de 

serviciu/muncă. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului disciplinei militare și 

Regulamentului serviciului interior al Forțelor Armate, militarul se poate adresa șefului său 

nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită – şefului superior, inclusiv pentru soluționarea unei 

probleme legate de hărțuirea sexuală, iar comandanții (șefii) sunt obligați, conform 

regulamentelor militare, să inițieze în astfel de cazuri cercetări administrative. 

De asemenea, în cadrul Ministerului Apărării este creată subdiviziunea specializată – 

Inspectoratul militar, iar în Marele Stat Major al Armatei Naționale – Secția poliție militară, 

ambele avînd împuternicirile necesare pentru a investiga și soluționa inclusiv cazurile de hărțuire 

sexuală. 

În contextul Campaniei Internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de 

gen”, Inspectoratul General al Poliției a lansat mesajul către toți angajații Poliției – „Toleranță 

zero față de fenomenul hărțuirii sexuale în cadrul Poliției”. Astfel, la solicitarea experților și 

Asociației Femeilor din Poliție, au fost înaintate 16 recomandări în acest sens, care trebuie să fie 

implementate în fiecare subdiviziune. 

Recomandările au fost aduse la cunoștința efectivului, în cadrul ședințelor operative, iar 

extrasele proceselor verbale au fost expediate în adresa grupului coordonator în domeniul 

gender. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Definitivarea și aprobarea procedurilor interne cu privire la prevenirea şi 

combaterea discriminării, hărţuirii sexuale şi violenţei în bază de gen. 

 

Acțiunea 4.2.5. Asigurarea implementării Recomandării generale nr. 30 a Comitetului 

CEDAW și Rezoluției 1325 a  Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și 

securitatea   

Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Serviciul de Informaţii şi Securitate Misiunea în Moldova 

a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa; Entitatea Naţiunilor Unite pentru 

Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; organizații non guvernamentale din domeniu 

Informaţia despre realizare: 
 

Pe parcursul primului trimestru al anului 2018, experți/specialiști din cadrul autorităților 

administrației publice centrale au fost implicați activ în elaborarea Planului naţional de acţiuni cu 

privire la implementarea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. 

La data de 20 februarie 2018, a fost desfășurată ședința grupului de lucru la nivel înalt și 

la nivel tehnic privind elaborarea și aprobarea Planului național de acțiuni cu privire la Rezoluția 

1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii. 

În rezultat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 259/2018 a fost aprobat Programul național de 

implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și 

Securitatea pentru anii 2018-2021 și Planul de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia. 

Ulterior, în perioada 13-14 iunie 2018, a fost desfășurat Atelierul de lucru „Elaborarea 

planurilor instituționale din cadrul Programului Naţional de implementare a Rezoluției 1325 a 

Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea”. 

Astfel, de către Ministerul Apărării a fost elaborat și promovat Planul de acțiuni privind 

punerea în aplicare în cadrul Armatei Naţionale a Programului naţional de implementare a 
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Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru 

perioada 2018-2021, aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr. 519 din 12 iulie 2018. 

La data de 15 noiembrie 2018, reprezentanții Ministerului Apărării au participat la 

Conferința națională cu genericul „Realizarea Planului Național de Acțiuni privind 

implementarea Rezoluției 1325 a CS al ONU: modalități de implementare și mecanismul de 

monitorizare”. 

La 16 octombrie 2018 a avut loc lansarea spotului publicitar cu privire la Programul 

național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate 

ONU privind femeile, pacea și securitatea, dar și a ghidului informativ – Rezoluția 1325 a 

Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea. 

La 22 august 2018, Ministerul Afacerilor Interne și UN Women Moldova au semnat un 

memorandum de înțelegere pentru realizarea obiectivelor din Strategia pentru asigurarea 

egalității între femei și bărbați în R. Moldova, Strategia națională de prevenire și combatere a 

violenței faţă de femei și a violenței în familie și Programului naţional de implementare a 

Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. 

În cadrul orelor de pregătire profesională, conform Dispoziției IGP nr. 34/3-136 din 

05.04.2018, în perioada 18 aprilie – 31 mai 2018, angajații Poliției au fost informați despre 

mecanismele internaționale privind eliminarea discriminării de gen și promovării egalității de 

gen în sectorul de securitate și apărare (recomandările CEDAW, Rezoluția 1325 a Consiliului de 

Securitate al ONU, și altele). 

De asemenea, cu suportul Centrului pentru informare și documentare NATO și Gender 

Centru au fost organizate mai multe evenimente de informare privind Programul național de 

implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU, la care au participat 11 bărbați 

și 17 femei. 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Informarea și instruirea continuă a colaboratorilor din domeniul de securitate și 

apărare inclusiv și în baza Recomandării generale nr. 30 a Comitetului CEDAW 

 

 

Obiectiv general 5: Integrarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen în procesul de elaborare 

a programelor bugetare 

Obiectiv specific 5.1: Promovarea integrării dimensiunii de gen în programele bugetare  

prin stabilirea indicatorilor  sensibili la dimensiunea de gen 

 

Acțiunea 5.1.1. Identificarea și integrarea setului de indicatori sensibili la dimensiunea de 

gen pentru monitorizarea programelor bugetare 

Termenul de executare: 2017-2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; ministere și 

alte autorități administrative centrale Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 

 

Guvernul Republicii Moldova s-a aliniat Strategiei de Dezvoltare Durabilă și a aprobat o 

nouă strategie de dezvoltare "Moldova 2030". Implementarea acestei strategii implică o 

schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care funcționează sistemul de date și 

îmbunătățirea colectării și diversificării datelor administrative, creării unei platforme 

interoperaționale pentru BNS în vederea stocării și prelucrării datelor din diferite sectoare. 

Astfel, pe parcursul anului 2018, s-a realizat procesul de naționalizare a indicatorilor 

ODD. Din numărul total de 144 indicatori globali SDG naționalizați, 45% din indicatori sunt 
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disponibili, 11% parțial disponibili, 44% lipsesc. Colectarea indicatorilor ODD va contribui la 

îmbunătățirea datelor administrative per sectoare, astfel țintind inclusiv și obiectivul 5.C din 

ODD care se referă la adoptarea unor politici și legislații efective pentru promovarea egalității de 

gen și a împuternicirii tuturor femeilor și fetelor la toate nivelurile.  

Astfel remarcăm că fortificarea sistemului de date statistice administrative va contribui la 

eficientizarea procesului de elaborare a politicilor și planificărilor resurselor financiare inclusiv 

prin prisma dimensiunii de gen.  

 

 

Gradul de implementare:  Realizat parțial 

Recomndări: Asigurarea colectării datelor dezagregate pe sexe în procesul de implementare a 

ODD pe diferite arii de politici totodată urmărind și scopul de planificare a resurselor 

financiare necesare pentru implementarea politicilor publice în acest context. 

 

Acțiunea 5.1.4. Analiza bugetelor autorităților publice locale prin prisma bugetării 

sensibile la dimensiunea de gen 

Termenul de executare: 2017-2019 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Ministere și 

autorități publice locale; Academia de Studii Economice din Moldova; Entitatea Naţiunilor 

Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 

 

În perioada de raportare, UN Women desfășurat un program de instruire destinat ONG-

urilor – Gender budgeting watchdog reporting (Rapoarte de Monitorizare a Bugetelor Sensibile la 

Gen). 

Astfel, a fost organizat un curs de instruire de 3 zile pentru reprezentanții a 20 ONG-uri, 

dintre care 12 din Chișinău și 8 din regiunii (30 de participanți, inclusiv 29 femei și 1 bărbați), în 

scopul formării acestora în calitate de monitori ai implementării bugetelor locale sensibile la gen.  

Astfel, în contextul programului, în perioada iulie - august 2018, organizațiile 

neguvernamentale instruite, au efectuat analiza bugetară prin prisma de gen la  politicile și 

bugetele publice locale selectate, care a inlcus și recomandările de rigoare. 

Astfel au fost elaborate 7 Rapoarte de Monitorizare a Bugetelor sensibile la gen, ce 

acoperă următoarele subiecte: alocarea echitabilă a resurselor pentru i) școli și grădinițe, ii) 

persoane cu handicap, iii) activități sportive, iv) eficiență energetică, v) crearea de locuri de 

muncă pentru vârstnici, vi) siguranța online a tinerilor și copiilor, și vii) promovarea femeilor în 

poliție. 

 

Gradul de implementare:  Realizat parțial 

Recomndări: Acordarea suportului/expertizei continue autorităților administrației publice locale 

în vederea integrării dimeniunii de gen în bugetele locale inclusiv și în vederea implementării 

recomandărilor rapoartelor de monitorizare. 

 

 

Obiectiv specific 5.2: Consolidarea capacităților reprezentanților ministerelor și altor 

autorități administrative centrale și locale asupra importanței  și implementării bugetării  

sensibile la dimensiunea de gen  

Acțiunea 5.2.1. Consolidarea capacităţilor funcționarilor publici în domeniul  bugetării 

sensibile la dimensiunea de gen 
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Termenul de executare: 2017-2021 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Ministerul 

Finanțelor; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 

 

În contextul programului Gender budgeting watchdog reporting, a fost organizată o 

sesiune de instruire pentru 21 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și alte APC în scopul 

consolidării capacităților funcționarilor publici în domeniul bugetării sensibile la gen. ONG-urile 

instruite au avut oportunitatea să prezinte 3 rapoarte de monitorizare a bugetelor sensibile la gen, 

inclusiv constatările și recomandările cheie, precum și să promoveze aplicarea și introducerea 

BSG în politicile și bugetele locale.  

Totodată, în cadrul Academiei de Administrare Publică, cu suportul UNWomen  a fost 

elaborat cursul de instruire in bugetarea sensibilă la gen (GRB) și integrarea egalității de gen în 

politicile publice pentru funcționarii publici. În acset scop la finele anului 2018 a avut loc 

instruirea formatorilor pe domeniul respectiv, în baza cursului menționat. Totodată, Cancelaria 

de Stat a inclus în Planul de dezvoltare profesională a funcționarilor publici pentru semestrul II al 

anului 2018 modulul Elaborarea și evaluarea politicilor publice subiectul Abordări privind 

dimensiunea d egen în cadrul politicilor publice. 

 

Gradul de implementare:  Realizat parțial 

Recomndări: Asigurarea instruirii continue a funcționarilor publici din cadrul 

autorităților publice centrale și locale. 

 

 

Acțiunea 5.2.2. Sporirea capacităților reprezentanților Ministerului Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei  în analiza  strategiilor sectoriale de cheltuieli prin prisma dimensiunii 

de gen și identificarea indicatorilor pentru monitorizarea programelor bugetare 

Termenul de executare: 2017-2018 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor 

Informaţia despre realizare: 

 

La invitația FMI în perioada 20-22 februarie 2018 un reprezentant al MSMPS și un 

reprezentant al MF au participat la cursul de instruire „Bugetarea Gender”, oferită în platforma 

Joint Vienna Institute. Scopul acestei instruiri a constat în impartășirea experienței țărilor din 

regiunea Europei de Est și Sud-Est în implementarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen și 

integrarea acesteia în procusul bugetar. 

Programul instruirii a inclus următoarele subiecte:  

- Managementul Finanțelor publice: elemente de bază și conexiunea cu bugetarea 

sensibilă la dimensiunea de gen (GRB) (expert Johann Seiwald, consultant economist, 

Departamentul politicii fiscale, Fondul Monetar Internațional); 

- GRB și Bugetarea bazată pe programe (expert Carolina Renteria, șefa Directie PFM din 

cadrul Departamentului politicii fiscale, Fondul Monetar Internațional); 

- prezentarea rezultatelor studiului despre bugetarea sensibilă la gen în 7 țări (G7) și a 

metodologiei FAD pentru implementarea GRB; 

- Politicile de gen și bugetarea de gen, Maja Bosnic, lider de echipă, SIDA; 
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- Obiectivele de dezvoltare sustenabilă și ODD 5, Ermira Lubani, Manager Regional al 

proiectului pe GRB, UNWomen; 

- prezentarea rezultatelor evaluării gradului de conformitate a țărilor participante la curs 

privind abordarea GRB (în baza chestionarului transmis de FMI) ; 

- cadrul instituțional pentru bugetarea gender (mandatul, cadrul legal,responsabilitățile și 

coordonarea; expert Carolina Renteria, șefa Directie PFM din cadrul Departamentului politicii 

fiscale, Fondul Monetar Internațional); 

- cadrul bugetar austriac, expert Friederike Schwarzendorfer, șef adjunct al directorului, 

Ministerul Finanțelor, Austria; 

- elaborarea bugetului (prevederile normative bugetare, circularele bugetare, evaluarea 

impactului, monitorizarea și raportarea), experti Ursula Rosenbichler, șefa Diviziunii oficiului de 

performanță a managementului, Austria; 

- executarea bugetului (date statisicce, audit,controlul Parlamentar), experți-Johann 

Seiwald, consultant economist, Departamentul politicii fiscale, Fondul Monetar Internațional; 

Petra Gschiel, Oficiul de suport pe domeniul bugetar al Parlametului, Austria; Liane Stangl, 

curtea de audit al Austriei; 

- implementarea și planificarea bugetării gender, experți Ursula Rosenbichler, șefa 

Diviziunii oficiului de performanță a managementului, Austria. 

 

 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Asigurarea continuității activităților de consolidare a capacităților, inclusiv 

în vederea familiarizării cu bunele practici internaționale din acest domeniu.   

 

 


