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SUMAR 

În decembrie 2009 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Programul naţional de asigurare a 

egalităţii de gen pe anii 2010-2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea,  în perioada 2010-

2012, a Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 (Hotărîrea 

Guvernului nr.933 din 31.12.2009).  

În ianuarie-februarie 2011 specialiştii ministerelor de resort, ai APL, structurilor specializate au 

elaborat rapoarte privind implementarea documentului menţionat mai sus pe parcursul anului 2010. 

Raportul respectiv a fost discutat şi aprobat la şedinţa Comisiei Guvernamentale pentru egalitate 

între femei şi bărbaţi (31 martie 2011), fiind apoi amplasat pe www.mmpsf.gov.md 

În perioada ianuarie-februarie 2012 specialiştii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 

Republicii Moldova, în baza rapoartelor sectoriale a ministerelor şi agenţiilor de resort, a APL, a 

ONG-lor active în domeniu, au elaborat Raportul de monitorizare a realizării Planului de acţiuni 

pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 (în 

perioada 2011). Monitorizarea a fost realizată în conformitate cu stipulările Legii nr. 5-XVI din 

09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pct.5 din Hotărîrea 

Guvernului 933 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a egalităţii 

de gen pe anii 2010-2015, şi a Recomandărilor Comitetului CEDAW adresate Republicii Moldova.   

În perioada de raportare, reprezentanţii structurilor de stat, APL şi ai societăţii civile au efectuat un 

şir de activităţi pentru promovarea egalităţii genurilor în societate. Analiza gradului de 

implementare a documentului pe parcursul anului 2011 a permis evidenţierea progreselor şi 

obstacolelor şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acţiunilor în domeniu. Au fost analizate 

informaţii a 47 de structuri abilitate în domeniu la nivel central şi local. 

La analiza planului majoritatea specialiştilor din cadrul unor ministere, altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, s-au condus de formatul documentului vizat, având la bază 

obiectivele şi activităţile specifice stipulate în document. Gradul de realizare a documentului şi-a 

găsit oglindire în informaţiile prezentate de instituţiile de resort.  

Menţionăm creşterea calităţii informaţilor a ministerelor de resort, ce reprezintă un rezultat al 

acţiunilor de consolidare a capacităţilor specialiştilor în domeniu. În acest sens drept exemplu 

pozitiv poate servi modalitatea de raportare a subdiviziunilor MMPSF, MAI, ANOFM, BNS, MEd, 

MS. Informaţiile cu privire la acţiunile realizate sunt structurate conform planului vizat / sunt 

prezentate şi unele analize a domeniului de intervenţie. În mod special menţionăm informațiile 

parvenite de la DAS PF Soroca, SAS PF Bălţi, Consiliul raional Orhei, SAS PF Ialoveni, SAS PF 

Sîngerei, DAS PF Criuleni, SASPF Teleneşti, unde specialiştii vin şi cu propuneri concrete de 

eficientizare a acţiunilor în domeniu. Analiza informaţiilor prezentate de instituţiile abilitate în 

domeniu demonstrează rolul important al specialiştilor: calitatea rapoartelor se află în relaţie directă 

cu nivelul de pregătire, sensibilitate faţă de subiect al persoanelor responsabile.  

În acelaşi timp, menţionăm că unele instituţii nu şi-au identificat direcţiile de activitate în cadrul 

documentului menţionat (Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Confederaţia Naţională a 

Patronatului din R.Moldova, Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare), fapt ce necesită revizuire şi ajustare la etapa ulterioară de monitorizare a 

documentului în 2012 şi elaborarea PA PNAEG pentru următoarea perioadă. Unele structuri nu au 

prezentat informaţiile necesare: Consiliul raional Edineț, Consiliul raional Rîşcani, Consiliul raional 

Hîncești, Consiliul raional Căușeni, Consiliul raional Ungheni, Consiliul raional Dondușeni, 

Consiliul raional Cimişlia, Consiliul raional Comrat, Consiliul raional Ceadîr-Lunga, Consiliul 

raional Vulcăneşti. În acest sens, se atestă necesitatea de a sensibiliza reprezentanţii ministerelor şi 

altor structuri decizionale şi executive la capitolul „gender mainstreaming” sau abordare complexă a 

egalităţii între femei şi bărbaţi, care prevede integrarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în 

politicile şi în programele din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a 

http://www.mmpsf.gov.md/
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deciziilor. Acest lucru ar facilita înţelegerea ideii că fiecare structură este responsabilă de 

promovarea acestui concept în activitatea sa în pofida faptului că nu sunt expres indicate drept 

responsabile de implementarea prevederilor Programului naţional şi a Planului de acţiuni sau altor 

documente strategice. 

Cu referire la informaţiile parvenite din teritoriu şi de la ministere, menţionăm faptul că cea mai 

mare parte a documentelor poartă caracter informativ, de enumerare a activităţilor realizate, fără 

analize a progreselor şi obstacolelor existente, iar deseori şi caracter formal. Lipsa cifrelor concrete 

de beneficiari, persoane implicate, cazuri soluţionate demonstrează atitudinea formală de lucru la 

capitolul menţionat. Se atestă o discrepanţă vădită în calitatea rapoartelor / informaţiilor prezentate 

de specialiştii ministerelor de resort, care au beneficiat de instruire pe parcurs, şi APL / SAS PF, 

care nu au beneficiat de instruirea corespunzătoare.    

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

realizate, a resurselor alocate. Doar în raportul Ministerului Finanţelor au fost elucidate datele cu 

privire la mijloacele financiare alocate pentru întreţinerea Centrelor de asistenţă a victimelor 

traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie. 

Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2010-2012, a Programului naţional de asigurare 

a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 include 83 de activităţi, dintre care 46 de activităţi se înscriu în 

termenii de realizare 2010-2012 (fapt ce face mai complicată monitorizarea lor anuală).  Realizarea 

a 14 activităţi este prevăzută pentru anii 2011-2012, 12 activităţi – în perioada 2010-2011, doar 4 

activităţi au fost prevăzute expres pentru 2011.  

Raportul a inclus informaţii care se referă la situaţia de facto a 76 de activităţi din 83. Fiecare 

activitate este abordată separat, stabilind gradul de implementare, fiind suplinită cu recomandări şi 

cu comentarii, atunci cînd este necesar. Fiecare domeniu este finalizat cu unele concluzii, probleme 

identificate şi recomandări. 

Astfel, dintr-un număr total de 76 de activităţi planificate: au fost realizate 52, iar 18 au fost 

realizate partial, 6 activităţi nu au fost realizate. Activităţile realizate în termenii abordaţi sunt acele 

activităţi care au fost puse pe rol într-o perioadă de timp mai extinsă (2010-2012), exprimate prin 

diverse acţiuni în 2011. Unele din aceste activităţi urmează a fi realizate în viitorul apropiat. 

Activităţile realizate parţial nu au fost finalizate în 2011. 

Unele activităţi au avut un conţinut extins şi sofisticat, fapt ce a limitat monitorizarea acestora. Pe 

parcurs au fost depistate mai multe suprapuneri de activităţi, ce necesită combinare la etapa 

următoare de lucru. La fel, au fost identificate lacune în determinarea instituţiei responsabile de 

realizare, fapt ce a dus la limitări în realizarea acţiunilor (de exemplu, responsabilizarea pentru 

analiza de gen a procesului Bugetării a MMPSF, iar în calitate de partener a MEd, aceasta fiind 

prerogativa MF; responsabilizarea MEd pentru activitatea 1.3.1., aceasta fiind implementată de 

MTS, etc.).  

Metodologia. În vederea identificării gradului de realizare reală a PA PNAEG, MMPSF a recurs la 

unele acţiuni, după cum urmează: 

      •        Colectarea şi prelucrarea informaţiei prezentată de structurile abilitate în domeniu
1
 

• Analiza realizărilor, identificarea problemelor şi a activităţilor irelevante 

• Elaborare de recomandări şi concluzii pe marginea activităţilor 

• Discutarea draftului raportului cu specialiştii din ministerele / structurile de resort 

în vederea validării informaţiilor, constatărilor 

                                                           
1 De menţionat, că la solicitarea MMPSF că unele organizaţii ale societăţii civile şi parteneri internaţionali au furnizat 

informaţia privind contribuţia la realizarea PA PNAEG. 
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• Finalizarea raportului în baza comentariilor actorilor implicate 

• Discutarea şi aprobarea documentului la şedinţa Comisiei Guvernamentale pentru 

egalitate între femei şi barbate () 

• Plasarea Raportului pe www.mmpsf.gov.md 

Drept bază de lucru a monitorizării au servict mai multe documente:  

a) documentele de bază:  Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 

şi Planul de acţiuni pentru implementarea,  în perioada 2010-2012, a Programului naţional 

de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015; Planul naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2011-2014 ; 

b) materialele statistice informative în domeniu (date statistice oficiale);  

c) rapoartele sectoriale / ministeriale în domeniu pentru anul 2011; rapoarte / informaţii a APL, 

Secţiilor / Direcţiilor de ASPF din raioanele ţării;  

d) rapoarte ale organizaţiilor societăţii civile cu activităţi în domeniu;  

e) rapoarte relevante din alte domenii: Violenţa faţă de femei în familie, 2011 (BNS, PNUD, 

UNFPA, UNWomen, 2011) ; Raportul periodic combinat patru-cinci cu privire la 

implementarea Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 

meie, 2011 ; Raportul Naţional periodic II privind implementarea Pactului internaţional cu 

privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale în Republica Moldova ; Raportul final 

de implementare a Proiectului Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi 

violenţei domestice, etc. 

S-a operat cu indicatori: cantitativi (Nr. de activităţi, nr. şi categoriile de personal instruit, publicaţii 

mass-media, cazuri de violenţă în familie şi trafic de fiinţe umane etc.) şi  calitativi (calitatea 

documentelor, rapoartelor sectoriale, a publicaţiilor în domeniu etc.). Metodele de lucru aplicate: 

analitice, comparative. 

Limitări şi obstacole: 

- calitatea irelevantă a unor informaţii sectoriale şi teritoriale (fără analize, preponderent cu 

caracter descriptiv) determinată de insuficienţa de capacităţi a specialiştilor, în special a celor la 

nivel raional, 

-           formularea sofisticată şi generală a unor activităţi şi indicarea în calitate de responsabili a 

instituţiilor irelevante, 

- insuficienţa indicatorilor relevanţi evaluării etc. 

 

Lecţii însuşite:  

• Monitorizarea necesită implicarea mai multor actori sociali, atât a reprezentanţilor 

structurilor de stat, cât şi a societăţii civile, în scopul asigurării unei abordări realistice a 

domeniului / documentului analizat. 

• Realizarea eficientă a monitorizării necesită dezvoltarea capacităţilor respective atât a 

reprezentanţilor structurilor de stat, cât şi a societăţii civile; elaborarea ghidurilor speciale. 

• Antrenarea în procesul de monitorizare a mai multor actori sociali poate duce la unele 

avantaje: conştientizarea comună a problemelor şi identificarea soluţiilor / recomandărilor 

relevante pentru domeniul prioritar de intervenţie. 

 

 

 

 

 

http://www.mmpsf.gov.md/
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MONITORIZAREA REALIZĂRII PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ASIGURARE A EGALITĂŢII DE 

GEN PE ANII 2010-2015  (în perioada anului 2011) 

Domeniul 1. Ocuparea forţei de muncă şi migraţia 

 

 

Obiectivul specific 1.1. Creşterea angajării în rîndul femeilor şi reducerea discrepanţei salariale 

în funcţie de gen 

Activitatea 1.1.2 Monitorizarea gradului de implementare a Strategiei naţionale de dezvoltare 

în domeniul ocupării forţei de muncă prin prisma dimensiunii de gen. 

Termenul de executare: 2011 

Responsabilii de realizare: MMPSF, Ministerul Economiei  

Informaţia despre realizare: 

1. Asigurarea egalităţii femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii reprezintă unul din obiectivele 

Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, 

aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr.605 din 31.05.2007. Pentru a asigura implementarea  

acesteia in practică, a fost stabilită obligativitatea ANOFM de a asigura respectarea 

principiului egalităţii de gen. Conform datelor statistice bazate pe Ancheta forţei de muncă, 

în trimestrul III al anului 2011, indicatorii principali ai pieţei forţei de muncă nu au 

înregistrat disparităţi importante pe sexe în cadrul persoanelor economic active: ponderea 

bărbaţilor a constituit 50,5% iar a femeilor 49,5%. Ca şi în cazul populaţiei economic active, 

populaţia ocupată nu a înregistrat disparităţi pe sexe (49,8% femei şi 50,2% bărbaţi). 

2. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste, la bărbaţi a fost mai înaltă 45,5% în 

comparaţie cu femeile – 40,6%. 
Evoluţia ratei de activitate                                      Evoluţia ratei de ocupare 
în perioada 2009 – 2011,%                                       în perioada 2009-2011 ,% 

            
 

3. În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că ponderea femeilor 

angajate în agricultură a constituit 44,4%, în industrie 44,2%, în servicii 58,5% iar în 

ocupaţiile intelectuale şi ştiinţifice au constituit 66,1%. 

4. Conform datelor statistice, salariul mediu lunar pe economia naţională în anul 2011 a 

constituit 3193,9 lei  şi faţă de anul 2010 (2971,7 lei) (la unităţile economice (din sectorul 

real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi si toate instituţiile bugetare indeferent de numărul de 

salariaţi), şi s-a marit  faţă de anul 2010 cu 11,6% (ritmul de creştere este calculat asigurând 

comparabilitatea între anii 2011 şi 2010). În anul 2011 salariul mediu lunar al femeilor a 

constituit 74,4% din salariul mediu al bărbaţilor pe ţară, în anul 2010 acest indicator a 

constituit 76,1%, în anul 2009, respectiv, 76,4%. Diferenţele salariale dintre bărbaţi şi femei 

se explică prin mai mulţi factori. Una din cauze este repartizarea neunivocă profesională pe 

orizontală şi verticală a populaţiei pe sexe. Astfel, aproape jumătate din femeile angajate în 

câmpul muncii sunt angajate în sectorul agrar, însă în acest sector majoritatea femeilor 

practică cele mai puţin calificate lucrări şi, respectiv, au un salariu mai redus decât bărbaţii 

care deţin locuri de muncă cu anumite calificări. O altă predispoziţie a discrepanţei salariale 
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dintre femei şi bărbaţi este faptul că femeile sunt concentrate în anumite sectoare specifice 

de activitate în care salariul mediu este mai mic (educaţie, sănătate) decât în sectoarele unde 

ponderea bărbaţilor este mai mare (construcţii, transporturi). Diferenţele de salarizare a 

domeniilor devin, la rândul său, un impediment în implicarea bărbaţilor în activităţi sociale 

importante, dar slab remunerate (învăţământul) şi a femeilor în lucru plătit, dar greu 

accesibil pentru femei (construcţii, transport, etc.). La fel, femeile sunt subreprezentate în 

vârful piramidei profesionale. 

* Notă: Structurile responsabile anual efectuează monitorizarea gradului de implementare a 

documentului, abordând şi specificul de gen. În acelaşi timp, drept problemă rămâne reducerea 

discrepanţei salariale în funcţie de gen, deoarece aceasta este condiţionată de o multitudine de 

factori atît de sistem cît şi de mentalitatea femeilor şi bărbaţilor, necesitând intervenţii calitative în 

profunzime şi de durată.                 

Gradul de implementare:  Activitatea este realizată.  

Recomandări:  

1. Activitatea urmează a fi realizată şi în perioada următoare.  

2. Sporirea nivelului de informare în rândul femeilor cu privire la serviciile pe piaţa 

muncii oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.   

 

Activitatea 1.1.3. Elaborarea standardelor în domeniul egalităţii de gen pentru promovarea 

participării egale a femeilor în procesul de luare a deciziilor economice şi recomandarea 

acestora instituţiilor politice, economice şi financiare 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei, MMPSF   

Informaţia despre realizare: 

Gradul de implementare: Activitatea ne realizată  în 2011.  

Recomandări:  

1. Activitatea urmează a fi realizată în 2012.  Se propune crearea unui Grup de Lucru în 

vederea realizării acţiunii menţionate, reieşind din practicile internaţionale.  

 

Activitatea 1.1.4. Promovarea profesiilor „ne-tradiţionale” pentru femei şi bărbaţi pe piaţa 

muncii cu scopul redresării segregării ocupaţionale pe criteriu de gen 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: MEc, MEd, MMPSF, Ministerul Culturii  

Informaţia despre realizare: 

1. Activitatea include un set de acţiuni a căror realizare poate avea o rezonanţă benefică asupra 

redresării segregării ocupaţionale pe criteriu de gen. ANOFM, organizează cursuri pentru 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care deţin sau nu o meserie; persoane care 

intenţionează să-şi schimbe meseria; persoane care doresc dobândirea de noi competenţe 

profesionale. Femeile şi bărbaţii, în dependenţă de doleanţe şi capacităţi, pot alege diverse 

specialităţi: în domeniul construcţiei, industriei, sferei serviciilor, alimentaţiei publice şi 

comerţului, funcţionari de birou, meserii de tip artizanat. La fel, în contextul formării 

profesionale a şomerilor, Agenţia Naţională facilitează integrarea socială a şomerilor în 

concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Statisticile 

demonstrează, că femeile mai des recurg la serviciile de recalificare comparativ cu bărbaţii. 

2. Mediul şcolar şi cel universitar asigură elevilor, studenţilor posibilităţi să-şi formeze o 

cultura generală şi de specilitate, pentru a avea acces la diverse domenii profesionale. Însă 

tendinţa continuă a schimbărilor sociale plaseasză omul în faţa unor decizii personale vizavi  

de  „profesia cu viitor”. Dinamica pieţii muncii crează uneori confuzii între: cererile şi 

ofertele de angajare; competenţele profesionale formate la viitorul specialist şi cele pretinse 

de angajator; menţinerea stereotipurilor de gen tradiţionale şi cererile pe piaţa muncii, etc. 

Specialistul în devenire, resimte dezacordul dintre aspiraţiile financiare personale, varietatea 

cerinţelor de angajare care se modifică /amplifică continuu şi suprasolicitarea unor domenii 

profesionale care diminuiază şansele de angajare a pretendenţilor. În acest sens, drept 
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exemplu pozitiv de asistenţă şi suport poate servi activitatea Centrul de Ghidare în Carieră şi 

Relaţii cu Piaţa Muncii, structură specializată a Universităţii de Stat din Moldova. Scopul 

Centrului este de a crea tuturor tinerilor şi tinerelor, pretendenţi la o carieră de succes,  

abilităţile necesare pentru o integrare profesională eficientă pe piaţa muncii. Centrul oferă 

servicii de consultanţă privind cariera pentru publicul larg, de consiliere în carieră a 

studenţilor şi absolvenţilor de licee şi gimnazii, detalii la http://cariera.usm.md/ 

* Notă: în contextul prezentei activităţi se impune monitorizarea segmentului de formare 

profesională pe sexe şi specialităţi, în vederea asigurării unei ajustări flexibile a programelor / 

specialităţilor de instruire.  

În viziunea experţilor este necesară valorificarea mai insistentă a subiectului la nivel de instituţii de 

învăţământ gimnazial, învăţământ profesional şi liceal în contextul pregătirii pentru viitoarea 

carieră. Ministerul Culturii urmează să-şi identifice direcţiile de implicare, în special prin 

structurile / specialiştii locali.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial / În proces de realizare. 

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii activităţii. 

2. Identificarea unor indicatori cuantificabili în vederea monitorizării / evaluării eficienţei 

acţiunilor respective. 

 

Activitatea 1.1.5. Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru publicul 

larg, în particular in zonele rurale, privind dreptul femeilor şi bărbaţilor la tratament egal pe 

piaţa muncii şi în viaţa economică 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei, MMPSF  

Informaţia despre realizare:       

1. Organizarea acţiunilor de informare a publicului larg, în particular din zonele rurale cu 

privire la drepturile / oportunităţile femeilor şi  şi bărbaţilor pe piaţa muncii reprezintă 

pre-condiţie importantă de încadrare mai activă a acestora în viaţa economică din 

republică. 

2. Conform datelor ANOFM, informaţia privind locurile de muncă vacante este plasată pe 

standurile din sediile agenţiilor ocupării forţei de muncă, la fel şi pe panourile stradale 

instalate în locuri publice. Pe parcursul 2011 prin intermediul mass-media au fost 

publicate şi difuzate informaţii şi materiale privind situaţia pe piaţa muncii: radioului şi 

televiziunii – 344 informaţii, presei locale şi republicane – 318 informaţii.  

3. O masură efectivă, care implică în dialog direct agentul economic şi persoana în căutarea 

unui loc de muncă sînt târgurile locurilor de muncă. Agenţia Naţională în comun cu 

agentiile teritoriale, au organizat 71 târguri şi mini-târguri, la care au participat 366 

agenţi economici cu prezentarea a 7666 locuri de muncă libere pentru 8635 persoane 

participante, inclusiv Târgul Locurilor de Muncă în cadrul Expoziţiei Naţionale 

„Fabricat în Moldova” şi Târgul Republican al Locurilor de Muncă pentru Tineret în 

cadrul Forului Meseriilor şi Profesiilor pentru Tineret. În rezultatul târgurilor au fost 

plasate în câmpul muncii 1761 persoane sau 20% din numărul persoanelor participante.  

4. Conform datelor Ministerului Tineretului și Sportului, la Târgul locurilor de muncă 

pentru tineri în cadrul Forului meseriilor şi profesiilor au participat peste 50 angajatori 

din diverse domenii de activitate, care au propus peste 1500 locuri de muncă vacante 

celor peste 3000 de absolvenţi și tineri care au vizitat Forul în cauză. Peste 1600 de 

persoane s-au adresat companiilor pentru a fi angajate. Imediat au fost angajate circa 100 

persoane. 

5. Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca in colaborare cu Ambasada 

Republicii Moldova in Italia, Serviciul Public de Ocupare din Italia şi Asociaţiile 

moldovenilor din Italia a desfăşurat  în or. Roma (Italia) o campanie de informare a 

cetăţenilor moldoveni, care trăiesc şi muncesc temporar în această tară, despre  piaţa 

forţei de muncă şi oportunităţile de reintegrare pe piaţa muncii din Republica Moldova.  

http://cariera.usm.md/
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6. MTS în parteneriat cu Asociația Obștească „Comunitățile în Acțiune”, precum și 

Fundația Soros Moldova, Primăria s.Slobozia și L.T. „Alexandru cel bun” a desfășurat 

proiectul „Femeile și tinerii aduc schimbarea”. Scopul proiectului a fost abilitarea și 

instruirea femeilor și tinerilor din comunitate în vederea promovării schimbării de 

mentalitate și atitudine a egalității de șanse, ca factor important în dezvoltarea unei 

societăți democratice. Astfel, grupul țintă al acestui proiect au fost 15 femei și tinerii cu 

abilități de lider din toate categoriile de vârstă și grupuri de interese, 

reprezentanți/funcționari ai primăriei, liceului, grădiniței, Centrului medicilor de 

Familie, care doresc să acceseze fonduri de la donatorii naționali și internaționali și să 

implementeze proiectele în mediul rural. 

7. În cadrul proiectului „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi 

violenţei domestice” pe parcursul anului 2011 au fost organizate la nivel local activităţi 

de susţinere a persoanelor vulnerabile, în special femei şi tineri. Drept exemplu pozitiv 

pot servi realizarea în 6 localităţi ai raionului Anenii Noi traininguri la tema 

,,Competențe de  cautare a unui post  de muncă și angajarea la muncă peste hotare 

pentru familiile în situații de risc”, în parteneriat între APL şi Asociația Femeilor de 

Afaceri din o. Bălți.  
* Notă: Insuficienţa de date statistice dezagregate pe sexe limitează analiza impactului prin prisma 

de gen a acţiunilor menţionate.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Activitatea urmează a fi extinsă şi pentru următoarea perioadă, având în vizor 

perspectiva de gen. Asigurarea evaluării eficienţei acesteia. 

2. Subiectul vizat necesită reflectare expres / mai explicită în acţiunile de informare.   

 

Activitatea 1.1.6. Încurajarea participării femeilor pe piaţa muncii prin reducerea 

discriminării de gen, ratei şomajului şi creşterii ratei de ocupare în rîndul femeilor 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: MEc, MEd, MMPSF, Ministerul Culturii  

Informaţia despre realizare: 

1. Conform datelor BNS, şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 55,0% din total 

numărul de şomeri (71,0 mii pers.). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat 

următoarele valori: 5,7% şi 4,8%, ceea ce constituie 100% realizat, conform obiectivelor 

prognozate în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 

2007-2015.  

2. ANOFM implementează prin intermediul structurilor sale teritoriale măsuri active şi pasive 

de ocupare a forţei de muncă, destinate tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă, inclusiv femeilor. Spectrul de servicii cuprinde: servicii de mediere a muncii, de 

informare şi consiliere profesională, orientare şi formare profesională, antrenarea la lucrări 

publice, acordarea ajutorului de şomaj şi acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare 

profesională.  

3. Astfel, în perioada anului 2011 agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au 

înregistrat 67,3 mii şomeri, reducîndu - se cu 17,5% faţă de anul 2010 (81,5 mii şomeri). În 

rezultatul aplicării diferitor măsuri active pe piaţa muncii au fost plasate în câmpul muncii 

13,5 mii persoane, dintre care 57,1% sunt femei. Din numărul total de şomeri, femeile au 

constituit 33,4 persoane (49,9%). Din numărul total de şomeri plasaţi în câmpul muncii, 

femeile au constituit 7738 persoane (57,1%). În combinaţie cu alţi factori, aceasta se 

datorează faptului, că femeile acceptă un salariu mai mic decât bărbaţii. 

4. Formarea profesională a şomerilor reprezintă un serviciu care oferă posibilitate persoanelor 

aflate în şomaj de a trece un curs de pregătire profesională în diferite domenii, astfel 

obţinînd o calificare, recalificare şau perfecţionare. Prin serviciul de formare profesională se 

contribuie la îmbunătăţirea capacităţii şi competitivităţii şomerilor (inclusiv femeilor) pe 

piaţa muncii. Pe parcursul anului 2011, au absolvit cursuri de formare profesională 2235 de 
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şomeri înregistraţi la ANOFM, majoritatea (1596 persoane sau 71,4%) fiind femei. În 

rezultatul participării la cursuri, din 1596 femei au fost plasate în câmpul muncii 1059 femei 

sau 66,4%. Conform noilor modificări la Legea nr.102 – XV, şomerilor care urmează cursuri 

de formare profesională şi nu beneficiază de ajutor de şomaj ori de alocaţie de integrare sau 

reintegrare profesională li se acordă o bursă lunară neimpozabilă, pe perioada instruirii, în 

cuantum de 10 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii 

plăţii. 

5. În perioada de raportare, urmare serviciilor de mediere acordate la 44 558 femei au fost 

plasate în câmpul muncii 7738 femei, ceea constituie  17,4%. Urmare serviciilor de 

informare şi consiliere profesională acordate la 34778 femei au fost plasate în câmpul 

muncii 5250 femei sau 15%. 

6. În contextul realizării măsurilor pasive de protecţie socială a şomerilor se înscrie acordarea 

alocaţiei pentru integrare şi reintegrare profesională şi ajutorul de şomaj. Numărul 

beneficiarilor de alocaţii pentru integrare şi reintegrare profesională în 2011 a fost de 3,2 mii 

persoane, majoritatea beneficiarilor fiind reprezentată de femei (75,3%). Au beneficiat de 

ajutor de şomaj - 9545 persoane, dintre care 5075 (53,2%) au fost femei.  

7. O oportunitate deosebită pentru încadrarea în cîmpul muncii a şomerilor (inclusiv a 

femeilor), care aparţin unor categorii cu acces mai dificil de reîntegrare pe piaţa muncii, 

reprezintă lucrările publice. Pe parcursul anului 2011 au fost antrenate la lucrări publice 1,7 

mii persoane, dintre care 37,2% constituie femeile  (tab.1). 
Tab. 1. Indicatorii pieţii forţei de muncă în perioada anilor 2010 -2011 

 

 Sursa ANOFM 

Astfel, femeile constituie majoritatea beneficiarilor de servicii prestate pe piaţa muncii, 

ceea ce a asigurat că mai mult de jumătate din femei (57%) care sa-u adresat la ANOFM 

au fost plasate în câmpul muncii. 

8. Având la bază prevederile Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii 

Moldova şi Misiunea OSCE în Moldova, care reprezintă Organizaţia pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa „Cu privire la reconversia profesională şi adaptarea socială a 

militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă 

(retragere) din Republica Moldova”(din 24 iunie 2010), pe parcursul anului 2010 – 2011, 

cu suportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Republic Moldova (CCI din RM) au 

beneficiat de cursuri de recalificare profesională 99 de militari şi rezervişti ai Armatei 

Naţionale din care 18 îl constituie femeile. Cursurile respective au fost organizate în mun. 

Chişinău, mun. Bălţi, or. Cahul şi Ungheni. Absolvenţilor le-au fost acordate diplome 

recunoscute de Ministerul Educaţiei şi de către CCI din RM anual au fost organizate 

simpoziumuri ale locurilor de muncă în cadrul cărora absolvenţii cursurilor au avut 

posibilitatea de a-şi înainta CV-le agenţilor economici ofertanţi ai locurilor de muncă. 

Notă: În acelaşi timp, menţionăm descreşterea numărului de persoane înregistraţi ca şomeri, 

respectiv a persoanelor implicate în programele de sprijin. Acest lucru se datorează şi acţiunilor 

ANOFM / ATOFM de încadrare a şomerilor în câmpul muncii. La fel, menţionăm că în viziunea 

 Indicatori 2010 2011 

1. Şomeri, mii persoane 

din care femei, 
81,5 

40,9 

67,3 

33,4 

2. Şomeri plasaţi în câmpul muncii, mii persoane 

din care femei 
14,6 

8,0 

13,5 

7,7 

3. Şomeri care au absolvit cursurile de formare profesională, mii persoane 

din care femei 
2,4 

 

1,7 

2,2 

 

1,6 

4. Beneficiari de ajutor de şomaj, mii persoane 

din care femei 
12,2 

6,7 

9,5 

5,1 

5. Beneficiari de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională, mii 

persoane 

din care femei 

3,4 

 

2,5 

3,2 

 

2,4 

6. Şomeri ocupaţi la lucrări publice, mii persoane 

din care femei 
1,8 

659 

1,7 

631 
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unor specialişti cifrele oficiale nu reflectă situaţia reală, oamenii evitând înregistrarea ca 

şomeri din lipsă de informare şi/sau lipsă de încredere în organele de resort. 

Responsabilizarea MEd şi a Ministerului Culturii pentru activitate este irelevantă.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor în 2012 şi evaluarea eficienţei acestora. 

2. Organizarea mai multor acţiuni de informare la acest capitol la nivel de comunitate (în 

vederea asigurării accesului la informaţii, în special a persoanelor din categoriile 

defavorizate).    

 

Obiectivul specific 1.2. Eliminarea tuturor formelor de discriminare pe piaţa muncii în bază  

de gen 

Activitatea 1.2.1. Elaborarea şi punerea în aplicare a  măsurilor speciale menite să asigure 

implementarea deplină a tratatelor internaţionale relevante, precum CEDAW, Pactul 

internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, ratificarea Convenţiilor 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii aferente domeniului şi altele vizînd angajarea 

femeilor 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: MEc, MMPSF, Ministerul Culturii, MAEIE 

Informaţia despre realizare: 

1. În anul 2011 a fost ajustat Raportul Naţional periodic II privind realizarea Pactului 

Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care a fost prezentat 

Consiului Economic şi Social al ONU. Ajustarea raportului a fost coordonată de MMPSF, 

cu implicarea partenerilor de resort. Recomandările Consiliului au stat la baza planului de 

acţiuni în vederea implementării acestora la etapa următoare. 

2. În contextul implementării angajamentelor internaţionale, inclusiv cu referire la Pactul 

internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, Inspecţia Muncii a întreprins 

acţiuni de control asupra respectării actelor legislative şi normative din domeniul muncii, în 

special referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor 

lor. Astfel, pe parcursul anului 2011, de către Inspecţia Muncii au fost efectuate 6547 

controale la peste 5500 agenţi economici cu un număr de peste 223 mii salariaţi, din care 

peste 110 mii femei.  La fel, au fost întreprinse acţiuni de examinare a circa 800 mii petiţii 

parvenite de la femei, din care în 80 cazuri au fost abordate probleme de acordare şi plată a 

concediului pentru incapacitate temporară de muncă, şi îngrijire a copilului. În aceiaşi 

perioadă de timp, de către inspectorii de muncă au fost cercetate 6 accidente de muncă în 

care au fost accidentate 19 femei, din care 18-grav şi 1-mortal. În cadrul activităţilor de 

inspecţie toţi salariaţii din unităţile supuse controalelor au fost trataţi la fel, indiferent de 

gen.  

3. Conform datelor Centrul de Investigaţii Jurnalistice, în urma investigaţiei, realizate în cadrul 

Campaniei „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate”, cu suportul Fundaţiei Soros-

Moldova, comparativ cu  bărbaţii, femeile sunt mai tolerante faţă de  angajatori şi apelează 

de patru ori mai rar la Inspecţia Muncii atunci când li se încalcă drepturile. În 2011, doar o 

femeie din zece a sesizat Inspecţia Muncii atunci când a fost concediată ilegal sau pentru că 

nu i s-a achitat plata pentru concediul de maternitate. Femeile nu se adresează nici avocaţilor 

parlamentari atunci când li se face o nedreptate la locul de muncă. Cei mai mulţi apărători ai 

drepturilor omului confirmă că femeile sunt discriminate în câmpul muncii, însă de cele mai 

multe ori indirect, astfel încât cazurile sunt greu de probat. Totodată, în Republica Moldova 

o femeie îşi poate pierde serviciul chiar dacă este însărcinată. În instanţe au ajuns mai multe 

cazuri în care femeile cer să fie restabilite în funcţie după ce au fost concediate din cauza 

sarcinii. http://www.investigatii.md/index.php?art=541 

* Notă: în contextul celor expuse, se conturează nivelul jos de informare al femeilor despre 

modalităţile de revendicare a drepturilor sale. La fel, menţionăm imperfecţiunea mecanismului de 

identificare a cazurilor de discriminare a femeilor în câmpul muncii. Cu referire la conţinutul 

http://www.investigatii.md/index.php?art=541
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activităţii, constatăm o formulare amplă, ambiţioasă şi mai puţin concretă, implementarea căreia  

este greu de estimat.   

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial. 

Recomandare:  

1. Activitatea necesită specificare pentru perioada următoare în 2012. 

Activitatea 1.2.2. Actualizarea continuă a sistemului informaţional automatizat unic al 

pieţii muncii, prin prisma dimensiunii de gen.   

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF/ ANOFM, Ministerul Educaţiei, autorităţile publice centrale 

Informaţia despre realizare: 

1. În scopul actualizării continue a sistemului informaţional automatizat unic al pieţei muncii 

pe parcursul anului 2011 s-a acordat o atenţie sporită eficientizării exploatării sistemului 

informaţional al pieţei muncii, perfecţionării serviciilor acordate persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă prin intermediul surselor electronice de informare, acordarea de 

servicii oportune şi calitative populaţiei. 

2. Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sînt dotate cu posturi de autoocupare şi 

autoinformare. Orice persoană în căutarea unui loc de muncă, inclusiv femeile pot să se 

autoinformeze despre posibilităţile de căutare a unui loc de muncă. Pe parcursul anului 2011 

au beneficiat de mediere electronică 6,3 mii persoane, servicii telefonice – 3,8 mii persoane.  

3. Au continuat să presteze servicii cele 3 centre de informare în mun. Chişinău, Bălţi şi or. 

Cahul. În incinta Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă municipiul Chişinău 

funcţionează Centrul de apel - Piaţa Muncii, care contribuie la realizarea unuia dintre 

principalele obiective ale Agenţiei Naţionale -  îmbunătăţirea comunicării cu diverse 

categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi agenţi economici, prin oferirea 

accesului rapid la informaţia din domeniul pieţei muncii. La susţinerea informaţională a 

Centrului au apelat 6,2 mii persoane.   

4. Menţionăm organizarea în perioada 01.02.-5.02.2011 a Târgului locurilor de muncă în 

cadrul expoziţiei naţionale multilaterale ”Fabricat în Moldova”. Organizator- Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor la acest târg a propus 12 locuri de muncă, acces egal la informaţie. 

5. În iulie 2011 a fost elaborat şi instalat Sistemul Informaţional Automatizat “Evidența 

migraţiei forţei de muncă” (SIA „EMFM”), fiind unul din elementele care asigură evidenţa 

proceselor de pe piaţa muncii din Republica Moldova şi oferă utilizatorilor posibilitatea 

înregistrării, stocării şi furnizării datelor privind migraţia de muncă în Republica Moldova. 

Sistemul Informaţional Automatizat „EMFM” reprezintă o parte integrantă a resursei 

informaţionale „Piaţa forţei de muncă”. Funcţionarea sistemului permite reducerea 

termenilor de examinare a dosarelor solicitanţilor, integrarea tuturor resurselor 

informaţionale existente a diferitelor ministere şi instituţii, autorizate în luarea deciziilor în 

domeniul migraţiei de muncă şi utilizarea fluxurilor informaţionale comune, precum şi 

utilizarea acestor date în activitatea ANOFM a Republicii Moldova. 

6. În cadrul structurilor Agenţiei Naţionale, sunt stipulate acţiuni care au drept scop 

îmbunătăţirea informării cetăţenilor privind piaţa muncii din Republica Moldova, care sunt 

în continuă modernizare, astfel ca funcţionarea paginii web a ANOFM (www.anofm.md), 

care este permanent actualizată cu informaţia despre locurile de muncă libere şi alte 

informaţii curente despre situaţia pe piaţa muncii şi măsurile întreprinse în acest domeniu de 

Agenţia Naţională. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termeni abordaţi.  

Recomandări:  

1. Dezvoltarea continuă a sistemului informaţional automatizat unic al pieţei muncii, 

inclusiv prin prisma de gen. 

 

http://www.anofm.md/
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Activitatea 1.2.3. Implementarea tehnologiilor on-line în baza de date privind cererea şi oferta 

pe piaţa muncii, inclusiv prin prisma de gen. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF/ ANOFM, Ministerul Educaţiei, autorităţile publice centrale  

Informaţia despre realizare: 

1. Implementarea setului de programe aplicative „Jobless” permite automatizarea procedurilor 

de lucru cu şomerii şi angajatorii: înregistrarea, consultanţa, ţinerea evidenţei, 

implementarea planurilor individuale de mediere,  plata prestaţiilor de şomaj, instruirea şi 

orientarea profesională, evidenţa locurilor de muncă libere, a lucrărilor publice, inclusiv prin 

prisma de gen. 

2. În baza reţelei corporative şi a tehnologiilor respective de restricţionare a utilizatorilor, s-a 

trecut la tehnologia on-line de introducere, prelucrare şi stocare, soldată cu crearea bazei de 

date unice pentru întreaga republică. 

3. Totodată a fost creat portalul guvernamental „Piaţa Muncii din Republica Moldova” 

(www.angajat.md), care dă posibilitate angajatorilor de a-şi plasa locurile vacante, iar 

persoanelor  în căutarea unui loc de muncă (inclusiv femeilor)  – diverse informaţii: tehnici 

şi metode de căutare a unui loc de muncă,  actele normative în domeniul ocupării forţei de 

muncă, comunicate de presă, noutăţi şi alte informaţii furnizate de către Agenţia Naţională. 

* Notă: în acelaşi timp, pentru anul 2011 nu sunt disponibile date cu referire la numărul 

beneficiarilor, pe viitor fiind necesară asigurarea monitorizării acestui proces. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi / În proces de realizare. 

Recomandări:  

1. Regândirea modalităţii de monitorizare / evaluare a eficienţei tehnologiilor on-line 

 

Activitatea 1.2.4. Realizarea analizei beneficiarilor de concedii de îngrijire a copiilor prin 

prisma de gen. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS)  

Informaţia despre realizare:  

1. La 01.01.2012, la evidenţă în Casa Naţională de Asigurări Sociale se aflau 33 757 

beneficiari de îndemnizaţii lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Printre 

persoanele menţionate mamele constituie majoritatea absolută – 98,7% (tab.2). În 2011 în 

Raportul periodic combinat patru – cinci cu privire la implementarea CEDAW în 

Moldova a fost prezentată analiza situaţiei pe ţară în dinamică pentru anii 2003-2010. 
Tab.2  Beneficiari de îndemnizaţii lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani 

Tipul beneficiarului de îndemnizaţii lunare pentru 

creşterea copilului pînă la vărsta de 3 ani 

Numărul 

Mama 33 330 

Tata 225 

Bunica 175 

Bunelul 9 

Alte rude 18 

Total  33 57 

 

2. În acelaşi timp, în pofida prevederilor legal-normative favorabile, care stipulează 

responsabilităţi şi posibilităţi egale pentru ambii părinţi şi/sau pentru cineva din rudele 

apropiate de a beneficia de concediu de îngrijire a copilului, se atestă prevalenţa totală a 

femeilor, determinată în mare parte atît de stereotipurile de gen (care deleghează femeilor 

responsabilitatea majoră pentru îngrijire) cît şi de mărimea joasă a îndemnizaţiilor. În 2011 

numărul bărbaţilor beneficiari de îndemnizații lunare pentru creșterea copilului până la 

vârsta de 3 ani (225) este în descreştere comparativ cu anul 2010 (273), dar procentual 

rămânând la acelaţi nivel (98%).  

http://www.angajat.md/
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* Notă: la etapa actuală CNAS duce evidenţa beneficiarilor de îndemnizaţii lunare pentru creşterea 

copilului pînă la vărsta de 3 ani. În acelaşi timp, nu se face analiza tendinţelor fenomenului, a 

factorilor determinanţi. Acest lucru este lăsat pe seama MMPSF, ca instituţie responsabilă de 

elaborarea politicilor în domeniul egalităţii de gen.  

Prezenta activitate trebuie raportată la acţiunile de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa 

profesională.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi 

Recomandări:  

1. Regândirea modalităţilor de încurajare a bărbaţilor de a se implica mai activ în îngrijirea 

copiilor. 

 

Activitatea 1.2.5. Elaborarea notei de recomandare privind concediul de paternitate şi 

distribuirea către instituţiile publice şi private, în scopul promovării participării sporite a 

bărbaţilor şi taţilor în viaţa de familie/privată 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi, 

MMPSF, Ministerul Economie  

Informaţia despre realizare: 

Gradul de implementare: Activitatea ne realizată. 

 

Activitatea 1.2.6. Elaborarea şi implementarea măsurilor legale de prevenire, combatere a 

hărţuirii sexuale şi a altor forme de victimizare la locul de muncă în Codul muncii, precum şi 

în alte acte normative şi legislative aferente 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF (ANOFM), Ministerul Educaţiei, APC  

Informaţia despre realizare:  

1. În 2010 conform Legii nr.168, Art. 1 al Codului muncii – „Noţiuni principale” – a fost 

completat cu noţiunile „hărţuire sexuală” şi „demnitate în muncă”. Art. 9 şi 10 au fost 

completate respectiv cu obligaţii suplimentare pentru salariaţi şi angajatori. În cazul în care 

discriminarea îmbracă forma hărţuirii sexuale, aceasta poate fi pedepsită conform art. 173 

din Codul penal.  

2. Potrivit datelor oficiale ale MAI, în perioada anilor 2009-2010 nu a fost înregistrat nici un 

caz de hărţuire sexuală. În acelaşi timp, pe parcursul anului 2011 au fost înregistrate 6 astfel 

de cazuri. Cu toate acestea, nici un caz de hărţuire sexuală nu a fost examinat în instanţa de 

judecată.   

3. Totodată, informaţiile unor organizaţii ale societăţii civile elucidează realizarea unor acţiuni 

de prevenire în domeniu (spoturi publicitare, mediatizarea unor cazuri).  

* Notă : constatăm funcţionalitatea slabă a prevederilor respective din lipsa indicatorilor de 

identificare a situaţiilor de hărţuire sexuală şi insuficienţă de capacităţi în domeniu a persoanelor 

abilitate în domeniu.  Menţionăm necesitatea fortificării capacităţilor în special a Inspecţiei muncii 

în identificarea cazurilor de hărţuire sexuală. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial  
Recomandări:  

1. Elaborarea indicatorilor de identificare a hărţuirii sexuale.  

2. Dezvoltarea capacităţilor structurilor abilitate în identificarea cazurilor de hărţuire 

sexuală.  

3. Informarea populaţiei asupra fenomenului şi impactului social al acestuia. 

 

Obiectivul specific 1.3. Promovarea abilitării economice a femeilor din zonele rurale.  

Activitate specifică 1.3.1. Promovarea proiectelor investiţionale, acordarea consultaţiilor 

financiare şi organizarea cursurilor de instruire şi reprofilare în zonele rurale şi urbane, 

precum şi promovarea recomandărilor pentru susţinerea antreprenoriatului în rîndul 

femeilor în documentele relevante. 
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Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF/ ANOFM, Ministerul Educaţiei, APC  

Informaţia despre realizare: 

1. Conform art. 25 al Legii nr.102-XV privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerii sunt în drept să urmeze cursuri de 

calificare, recalificare şi perfecţionare, organizate de ANOFM. În acest context, în scopul 

susţinerii activităţii de antreprenoriat în rândurile şomerilor (inclusiv a femeilor), Agenţia 

Naţională în comun cu agenţiile teritoriale organizează anual cursuri de antreprenor. Pe 

parcursul anului 2011 au absolvit cursurile de antreprenor 20 persoane din care 14 sint 

femei.                                                               

2. În conformitate cu art. 24 „Susţinerea financiară şi facilităţile acordate pentru crearea a noi 

locuri de muncă” al Legii nr.102-XV din 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia 

socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, se prevede acordarea de credite 

pentru crearea a noi locuri de muncă şi pentru organizarea activităţii de întreprinzător. Din 

insuficienţa mijloacelor financiare, alocate ANOFM din Bugetul de stat pentru anul 2011, 

nu au fost planificate surse financiare pentru acordarea de credite rambursabile pentru 

crearea a noi locuri de muncă. 

3. În perioada ianuarie-decembrie 2011 a continuat implementarea componentei I: ”Instruire și 

consultanță” a Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), care are 

drept scop promovarea şi facilitarea implicării tinerilor din zonele rurale ale Republicii 

Moldova în activitatea antreprenorială. În cadrul PNAET au fost consultate 1800 de 

persoane, dintre care: 800 – în oficiu, 200 prin intermediul INFOline şi 383 – în cadrul 

expoziţiei “Fabricat în Moldova”, 217 - în cadrul Forumului IMM şi 200 - în cadrul 

Forumului Investiţional “Business Week”. Din total persoane consultate 28,5% sunt agenţi 

economici, iar 32,8% - femei. Pe parcursul anului 2011 au fost organizate 24 cursuri de 

instruire în cadrul cărora au fost instruiţi 656 tineri. Din numărul total al participanților la 

cursurile de instruire PNAET, 42% sunt femei.  

4. Totodată, Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din subordinea 

Ministerului Economiei, cu suportul financiar al Organizației Internaționale pentru 

Migrație, a organizat și desfășurat 24 de cursuri de instruire antreprenorială pentru 544 de 

tineri social vulnerabili din 100 de localități rurale din 25 de raioane ale țării. Din numărul 

total al participanților la instruire 11% sunt antreprenori începători, iar ceilalți își planifică 

inițierea unei afaceri în zona rurală. 53 % din numărul total al beneficiarilor de cursuri sunt 

femei tinere. 

5. Pe parcursul perioadei de raportare, în vederea dezvoltării culturii antreprenoriale, prin 

intermediul Programului de instruire continuă “Gestiunea Eficientă a Afacerii” au fost 

organizate 67 de cursuri de instruire în 15 localități a RM, prin care au fost instruiți 2173 de 

agenți economici, dintre care 69% sunt femei. 

6. În cadrul proiectelor OIM privind reântoarcerea voluntară asistată a emigranţilor moldoveni 

în Republica Moldova (RVA), în scopul asigurării unei reântoarceri sustenabile, OIM 

acordă servicii de reintegrare social-economică atât femeilor cât şi bărbaţilor sub forma 

asistenţei de transport, granturilor în numerar la întoarcere, asistenţei medicale de urgenţă şi 

cazării temporare pentru persoanele vulnerabile şi sub forma asistenţei de reintegrare 

(instruiri antreprenoriale, echipament profesional, suport în iniţierea unei afaceri). Astfel, în 

anul 2011 OIM Moldova a acordat asistenţă RVA şi servicii de reintegrare unui număr de 17 

femei. 

7. În cadrul programelor în prevenirea şi combaterea TFU, OIM acordă suport în obţinerea 

meseriilor de către victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane (inclusiv 

victimele violenţei domestice), care în majoritatea cazurilor sunt fete şi femei. Astfel, atunci 

când beneficiarii OIM (victime şi potenţiale victime ale TFU, victime ale VF, etc.) nu sunt 

eligibili pentru a beneficia de cursuri de instruire achitate din bugetul statului, OIM, în 

parteneriat cu ANOFM şi cu „Insula Speranţelor”, acoperă beneficiarilor săi costurile 

instruirilor profesionale pentru obţinerea unor meserii în asemenea domenii precum 
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(croitorie, frizerie, secretariat, cosmetologie, contabilitate, etc.). ANOFM are rol de 

mediator în procesul identificării cursurilor de profesionalizare şi a locurilor de muncă. 

Astfel, în 2011, în programele OIM un număr total de 96 femei şi fete, 19 bărbaţi şi băieţi 

(potenţiale victime ale TFU, inclusiv victime ale VD) şi un număr total de 8 femei (victime 

ale TFU) au beneficiat de cursuri de instruire şi au obţinut cîte o meserie. 

8. Pe parcursul anului 2011 în cadrul programului „Abilitarea economică a femeilor prin 

creşterea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii”, realizat cu sprijinul UNWOMEN, 

în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Familiei şi Copilului, a Ministerului Economiei şi 

cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei, în raioanele Sîngerei, Teleneşti, Cantemir,  

Nisporeni au fost deschise Birourile Comune de Informaţii şi Servicii (BCIS) pentru 

locuitorii raioanelor. Femeile care sunt în căutarea unui loc de muncă sau doresc să obţină o 

recalificare, să iniţieze propria afacere sau să aplice pentru asistenţă din partea Guvernului, 

sunt ghidate, susţinute şi ajutate de către BCIS. Conform datelor UNWomen, de serviciile 

BCIS au beneficiat 2028 persoane, dintre care 60% femei. În scopul coordonării 

implementării la scară naţională a modelului de ghişeu unic în prestarea serviciilor sociale, a 

fost instituit Grupul de lucru, prin Dispoziţia prim-ministrului nr. 1-d din 9 ianuarie 2012.    

* Notă: Mai mulţi specialişti la nivel local indică asupra lipsei de oportunităţi de angajare în mai 

multe localităţi rurale pentru femeile singure ce au la întreţinere copii cu vârsta pînă la 3 ani (lipsa 

de creşe, de centre pentru cupluri mamă-copil, nu sunt locuri de muncă pentru aşa tip de 

beneficiari : rl Soroca ş.a.).  

La fel, este menţionată necesitatea de a depăşi faza instruirilor şi de acorda asistenţă / suport 

concret pentru activităţi de antreprenoriat.  

Indicarea MEd în calitate de instituţie implementatoare este mai puţin relevantă, activitatea fiind 

realizată cu participarea MTS. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Îmbunătăţirea modalităţii de evaluare a cost-eficienţei intervenţiilor propuse. 

2. Monitorizarea / evaluarea eficienţei procesului de suport al antreprenoriatului: corelarea 

nr. persoanelor instruite şi a celor care au reuşit să iniţieze afacerea (inclusiv conţinutul 

afacerii, acces la credite, destinaţia, durata). 

 

Obiectivul specific 1.4. Integrarea dimensiunii de gen în implementarea politicilor de gestionare 

a migraţiei. 

Activitatea 1.4.1. Negocierea acordurilor interguvernamentale  în domeniul securităţii sociale 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare 

1. În contextual realizării Planului Naţional de Acţiuni de implementare a priorităţilor 

Republicii Moldova în cadrul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize cu 

Uniunea Europeană, pe parcursul anului 2011 o atenţie sporită a fost acordată acţiunii de 

negociere şi semnare a acordurilor de readmisie cu principalele ţări de origine a 

imigranţilor iregulari.  

2. La 5 septemrie 2011, la Chișinău, a fost semnat acordul între Republica Moldova și 

Republica Austria în domeniul securității sociale și aranjamentul administrative pentru 

aplicarea acestuia; 

3. La 19 octombrie 2011, la Talin, a fost semnat Acordul în domeniul asigurărilor sociale între 

Republica Moldova şi Republica Estonia precum și Aranjamentul administrativ pentru 

aplicarea acestuia. 

4. La 26 octombrie 2011, la Lisabona, a fost semnat Aranjamentul administrative pentru 

stabilirea procedurii de aplicare a Acordului în domeniul securității între Republica 

Moldova și Republica Portugheză. 
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5. La 29 noiembrie 2011, la Praga, între Republica Moldova și Republica Cehă a fost semnat 

Acordul în domeniul securității sociale.  

6. De asemenea pe parcursul anului 2011, au avut loc două runde de negocieri pe marginea 

aranjamentului administrativ pentru aplicarea acordului între Republica Moldova și 

România în domeniul securității sociale, semnat la 27 aprilie 2010. 

7. Totodată, actualmente Republica Moldova este în process de negociere a acordurilor 

bilaterale în domeniul securității sociale cu următoarele state: Republica Polonă, Regatul 

Belgiei, Republica Ungară și Republica Lituania. Menţionăm suportul acordat în procesul 

de organizare  a negocierilor acordurilor  din partea OIM, UNFPA. 

* Notă: menţionăm necesitatea reflectării dimensiunii de gen în acordurile interguvernamentale în 

domeniul securităţii sociale.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi 
Recomandări:  

1. Extinderea încheierii acordurilor de securitate socială cu ţările partenere, luând în 

considerare specificul de gen al fluxurilor migraționale.  

2. Evaluarea impactului social prin identificarea numărului de persoane protejate. 

 

Activitatea 1.4.2. Îmbunătăţirea metodelor de colectare, analiză şi distribuire a informaţiei 

/statisticilor privind participarea în procesul de migraţiune, sensibile la dimensiunea de gen, 

precum şi utilizarea acestei informaţii pentru elaborarea politicilor/căilor de intervenţie, 

pentru a reduce impactul negativ al migraţiei. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF (ANOFM), BNS, MAI, Serviciul Grăniceri 

Informaţia despre realizare: 

1. Conform prevederilor punctului 28 al Programului Naţional de implementare a Planului de 

Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, 

precum şi a Planului pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi 

azilului pentru anii 2011-2015, este în proces de definitivare Profilul Migraţional Extins 

(PME) al Republicii Moldova. Constituirea PME va conține examinarea și analiza unei liste 

extinse de indicatori direcți și aferenți procesului migrațional, segregați și în dimensiunea 

de gen.  

2. În cadrul exerciţiului PME s-a efectuat o evaluare a mecanismelor existente de colectare şi 

analiză a datelor, nivelul de satisfacţie şi necesităţile utilizatorilor de date, resursele şi datele 

necesare pentru a actualiza PME în mod regulat pentru utilizare naţională. În baza 

informaţiei obţinute, a fost produs un raport de evaluare a datelor. Acest document prezintă 

constatările evaluării, inclusiv recomandări cu privire la modalitatea de a îmbunătăţi 

colectarea curentă de date şi partajarea de informaţii, recomandări care au fost prezentate la 

şedinţa Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi care au fost aprobate pentru a fi 

implementate de către organele de resort. Migraţia afectează bărbaţii şi femeile în mod 

diferit, diverse modele pot fi observate chiar şi în interiorul ţării. Anume din această cauză, 

este foarte important sistematizarea clasificării indicatorilor pe baza de gen, care va permite 

efectuarea analizei proceselor migraţionale dintr-o perspectivă de gen. PME, realizarea 

căruia se desfăşoară în Republica Moldova, este un instrument eficient prin care se poate 

crea de fapt o platformă solidă pentru integrarea unei perspective de gen în statisticile 

migraţionale.  

3. În acelaşi timp, în perioada de referinţă (2011), în cadrul programelor sale axate pe protecţia 

drepturilor migranţilor, cu suportul OIM a fost acordată asistenţa pentru reîntoarcerea 

voluntară a străinilor iregulari (inclusiv cei plasaţi în Centrul de Plasament Temporar al 

Străinilor, solicitanţii de azil ale căror cereri au fost respinse sau care şi-au retras cererile) 

din Republica Moldova în ţările lor de origine. 

4. În contextul migraţiei regulare a cetăţenilor Republicii Moldova, în baza acordurilor 

bilaterale semnate între OIM şi Guvernele unor statelor de emigrare a cetăţenilor Moldovei, 

în particular SUA, Australia, Noua Zeelandă şi Canada, Unitatea de Administrare a Sănătăţii 
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Migranţilor a OIM este autorizată să efectueze examinarea medicală a persoanelor care 

călătoresc în SUA, Australia, Noua Zeelandă şi Canada. Este efectuată examinarea medicală 

a stării fizice şi psihice a persoanelor (cetăţeni moldoveni) care depun dosarele pentru 

obţinerea vizelor de intrare în statele menţionate mai sus în scopul reunificării familiei, în 

scop de muncă sau de participare în cadrul unor programe de asistenţă. Astfel, în perioada 

anului 2011, OIM a efectuat examinarea medicală pentru 2631 persoane, dintre care 1392 

bărbaţi/băieţi şi 1239 femei/fete.  

5. În acelaşi timp, OIM facilitează depunerea dosarelor cetăţenilor Moldovei pentru obţinerea 

vizelor şi permiselor de reşedinţă temporară în Canada, efectuând servicii pre-consulare prin 

Centrul de Solicitare a Vizelor. Astfel, în decursul anului 2011, OIM a asistat în acest sens 

1328 persoane, dintre care 807 femei şi 521 bărbaţi. 

6. De către MAI a fost elaborat şi semnat Regulamentul privind mecanismul provizoriu de 

documentare a străinilor în cadrul Ghişeului unic, precum şi evaluat cadrul normativ în 

vederea iniţierii procedurii de modificare şi completare a acestuia.  

7. Totodată, între Biroul migraţie şi azil şi ANOFM a MMPSF a fost semnat un acord 

interdepartamental care prevede asigurarea schimbului reciproc de informaţii referitor la 

deciziile cu privire la acordarea, prelungirea, revocarea sau refuzul acordării dreptului la 

muncă, emise de ANOFM. 

8. La fel, în contextul asigurării interacţiunii informaţionale cu alte instituţii (MTIC, MAEIE, 

MMPSF, BNS, Serviciul Grăniceri, BRI, etc.) se prezintă lunar date statistice, conform 

competenţelor (invitaţii, vize, admisie, drept de şedere, refugiaţi, beneficiari de protecţie, 

solicitanţi de azil, decizii de returnare, readmisie) în modulul “Statistica” din sistemul de 

căutare web ”ACCES”, care pot fi vizualizate de către toţi beneficiarii la elaborarea 

statisticelor şi a documentelor de politici. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Definitivarea Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova, având în vizor 

dimensiunea de gen.  

2. Identificarea metodelor mai eficiente elaborate şi puse în aplicare. 

 

Concluzii la domeniul 1.  

În vederea fortificării domeniului Ocuparea forţei de muncă şi migraţia, având în vizor  

dimensiunea de gen, au fost planificate 14 activităţi, dintre care pe parcursul anului 2011 au 

 fost realizate  9 activităţi, parţial -3, nerealizate- 2 şi au avut impact general pozitiv asupra : 

- creşterii angajării în rândul femeilor, 

- prevenirii situaţiilor de discriminare pe piaţa muncii în bază de gen, 

- promovării abilitării economice a femeilor din zonele rurale prin dezvoltarea serviciilor 

de consultanţă,  

- integrării dimensiunii de gen în politicile de gestionare a migraţiei, etc. 

Printre probleme identificate:  

- existenţa  discrepanţei salariale în funcţie de gen, condiţionată de o multitudine de factori  

atît de sistem cît şi de mentalitatea femeilor şi bărbaţilor, necesitând intervenţii calitative 

 în profunzime şi de durată ; 

- insuficienţa de date statistice dezagregate pe sexe, care limitează analiza impactului  

prin prisma  de gen a acţiunilor menţionate ; 

- evaluarea insuficientă a impactului real al activităţilor realizate; 

- lipsa analizelor cu referire la tendinţele fenomenului de îngrijire a copiilor,  

ineficienţa  eforturilor de atragere a bărbaţilor în activităţi de îngrijire; 

- funcţionalitatea slabă a prevederilor legale din lipsa indicatorilor de identificare a  

situaţiilor de hărţuire sexuală şi insuficienţă de capacităţi în domeniu a persoanelor  

abilitate. Conştientizarea slabă a populaţiei vizavi de impactul fenomenului ;  

- insuficienţa de oportunităţi de angajare în mai multe localităţi rurale pentru femeile singure 

ce au la întreţinere copii cu vârsta până la 3 ani (lipsa de creşe, de centre pentru cupluri  
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mamă-copil, locuri de muncă insuficiente pentru aşa tip de beneficiari).  

Recomandări:  

 Sporirea nivelului de informare în rândul femeilor cu privire la serviciile pe piaţa 

muncii oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.   

 Regândirea modalităţii de evaluare a eficienţei tehnologiilor on-line cu referire la 

piaţa muncii. 

 Crearea unui Grup de Lucru în vederea elaborării standardelor în domeniul 

egalităţii de gen pentru promovarea participării egale a femeilor în procesul de luare 

a deciziilor economice, reieşind din practicile internationale. 

 Dezvoltarea continue a sistemului informaţional automatizat unic al pieţii muncii, 

având în vizor dimensiunea de gen.  

 Monitorizarea segmentului de formare profesională pe sexe şi specialităţi, în vederea 

asigurării unei ajustări flexibile a programelor / specialităţilor de instruire. 

 Regândirea modalităţilor de încurajare a bărbaţilor în vederea implicării mai active 

în îngrijirea copiilor. 

 Revizuirea indicatorilor de identificare a hărţuirii sexuale. Informarea populaţiei 

asupra fenomenului şi impactului social al acestuia. 

 Monitorizarea / evaluarea eficienţei acţiunilor de suport al antreprenoriatului: 

corelarea nr. persoanelor instruite şi a celor care au reuşit să iniţieze afacerea 

(inclusiv conţinutul afacerii, acces la credite, destinaţia, durata). Îmbunătăţirea 

modalităţii de evaluare a cost-eficienţei intervenţiilor propuse. 

 Extinderea încheierii acordurilor de securitate socială cu ţările partenere, luând în 

considerare specificul de gen al fluxurilor migraționale. Evaluarea impactului social 

prin identificarea numărului de persoane protejate. 

 Definitivarea Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova, având în vizor 

dimensiunea de gen.  

 Asigurarea continuităţii activităţilor realizate şi evaluarea impactului acestora.  

 

 

 

Domeniul 2. Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen 

 

 

Obiectivul  specific 2.1. Promovarea elaborării bugetului sensibil la dimensiunea de gen în 

procesul bugetar la nivel naţional şi local 

Activitatea 2.2.1. Analiza procesului bugetar prin prisma dimensiunii de gen a domeniilor 

prioritare în cadrul Strategiei naţionale de dezvoltare 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Informaţia despre realizare: 

Gradul de implementare: Activitatea ne realizată.  

 

Concluzii la domeniul 2.  

În vederea fortificării domeniului Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, pentru perioada 

de raportare a fost prevăzută realizarea doar a unei activităţi - Analiza procesului bugetar  

prin prisma dimensiunii de gen a domeniilor prioritare în cadrul Strategiei naţionale de 

 dezvoltare, care nu a fost realizată.  

Printre probleme identificate: 

- indicarea nerelevantă a instituţiei responsabile de realizarea activităţii  a dus la  

calificarea activităţii drept nerealizată (a fost responsabilizat doar MMPSF, domeniul  

fiind prioritar al Ministerului Finanţelor) 
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- lipsa suportului finaciar şi conceptual pentru asigurarea realizării activităţii 

Recomandări:  

 Se propune responsabilizarea alături de MMPSF a Ministerului Finanţelor în prim  

            plan ca instituţie abilitată în domeniul elaborării politicilor bugetare.  

 Crearea unui Grup de Lucru, cu suportul donatorilor, în vederea realizării  

           analizei procesului bugetar prin prisma dimensiunii de gen şi elaborării pe viitor a  

           Conceptului privind bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen. 

 

 

 

Domeniul 3. Participarea femeilor la procesul decisional 

 

Obiectivul specific 3.1. Creşterea reprezentării femeilor în poziţiile decizionale în viaţa politică şi 

publică 

Activitatea 3.1.1 Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a realizării 

prevederilor tratatelor şi instrumentelor legale internaţionale în special luînd in 

consideraţie prevederile CEDAW, Recomandării Generale a Comitetului pentru 

eliminarea discriminării faţă de femei, Pactului Iinternaţional privind drepturile politice şi 

civile 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, MAEIE  

Informaţia despre realizare: 

1. Creşterea participării politice a femeilor în structurile de guvernare este considerată una 

dintre modalităţile de bază pentru consolidarea echilibrului de gen în societate. În realitate, 

reprezentarea femeilor în procesul decizional este neomogenă şi depinde de mai mulţi 

factori, inclusiv de ordin administrativ, politic şi socio-economic. În pofida faptului că 

reprezentarea femeilor în consiliile raionale şi locale, precum şi în Parlament este în 

creştere, aflarea femeilor în structurile decizionale nu poate fi anticipată, depinzând în 

mare măsură de modul în care problemele de egalitate a şanselor sînt percepute de fiecare 

partid.  Aceste constatări au intrat în lista problemelor abordate în legătură cu analiza celui 

de al doilea Raport periodic al Republicii Moldova cu privire la articolele 1 - 15 din Pactul 

Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (E/C.12/MDA/2). 

2. Pentru prima dată în Programul de guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” (2011-2014) a fost inclus capitolul Politici de gen, fapt ce 

demonstrează voința politică a guvernului în domeniu. Documentul menționat se prezintă 

drept o platformă de acțiuni care vine să fortifice domeniul. 

3. În vederea fortificării implicării femeilor în activitate politică în ţară au fost organizate 

multiple acţiuni de instruire a femeilor din partidele politice, ONG-ri (drept exemplu, 

Proiectul «Femeile pot reuşi», Clubul politic 50/50 etc.), acţiuni informaţionale, editarea şi 

diseminarea materialelor informative, mese rotunde. Astfel, în contextul campaniei 

electorale locale din iunie 2011 au fost realizate: Campania Naţională „Candidează! Fii tu 

schimbarea!” (Clubul politic 50/50 cu suportul UNDEF) / reprezentanta MMPSF este 

membra Bordului «Femeile pot reuşi»); seminare “Fortificarea capacităţilor primarilor femei 

privind includerea dimensiunii DO/EG în politicile publice locale” (UNWomen/JILDP în 

parteneriat cu MMPSF/ Gender-Centru, CALM); seminare „Consolidarea abilităţilor 

femeilor candidate pentru o campanie electorală de succes” sub auspiciul Vice-preşedintei 

Parlamentului R.Moldova în cadrul proiectului „Suport dezvoltării Parlamentului în 

Moldova” (cu suportul UNDP, implementat de Gender-Centru şi Clubul politic 50/50), 

seminare de instruire a femeilor antreprenoare (Centrul Internațional de promovare a 

femeilor în business / Misiunea OSCE în Moldova) etc. Drept rezultat, a crescut numărul 

femeilor pe listele electorale şi a femeilor alese în poziţii decizionale la nivel local. 
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4. În acest context, pe data de 25 august 2011 a fost organizat Forumul Femeilor din Moldova 

(400 participante) cu genericul ”Rolul femeilor în democratizarea ţării”, consacrat 

Aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (în parteneriat 

cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, CALM, ONG-le Clubul Politic 

50/50, Gender-Centru, CPD), cu suportul UNWomen, UNFPA, OIM, Misiunii OSCE în 

Moldova. Forumul a reprezentat o platformă de discuţii a practicilor pozitive de abilitare 

economică a femeilor pentru ulterioara replicare. Participantele la eveniment au adoptat 

Declaraţia Forumului Femeilor din Moldova, exprimându-şi voinţa de a continua acţiunile în 

protecţia drepturilor femeilor şi fortificarea statutului acestora în societate 

(www.mmpsf.gov.md). 

5. În contextul Recomandărilor Comitetului pentru eliminarea discriminării faţă de femei 

(2006) în proces de reajustare se află Legea nr.5-XVI, care va include şi propunerea de 

introducere a cotei de 40% de reprezentare a unuia din genuri în funcţiile decizionale ale 

partidelor.  

* Notă: acţiunile de instruire a femeilor pentru activitate politică trebuie realizate pe parcursul 

anului, nu numai în ajun de alegeri. În vederea asigurării creşterii reprezentării femeilor în 

poziţiile decizionale în viaţa politică şi publică este necesar de focusat eforturile şi asupra 

sensibilizării de gen a bărbaţilor din partidele politice. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi. 

Recomandări:  

1. Includerea în proiectul legii de ajustare a Legii nr.5-XVI unor prevederi speciale cu 

referire la cotă, ca acţiune afirmativă temporară. 

2. Asigurarea continuităţii în instruirea femeilor pentru activitate politică, paralel 

sensibilizând şi bărbaţii. 

 

Activitatea 3.1.2. Elaborarea notei de recomandare ce vizează participarea echilibrată a 

femeilor şi bărbaţilor în funcţiile de demnitate publică, organizaţiile societăţii civile, 

organizaţiile sectorului privat, partidele politice şi diseminarea acesteia pentru aplicare 

ulterioară 

* Notă: Realizarea activităţii depinde de realizarea activităţii 3.1.1. 

Gradul de implementare: Activitatea ne realizată. 

 

Activitatea 3.1.3. Realizarea/susţinerea cercetărilor şi studiilor analitice privind 

reprezentarea femeilor în diferite funcţii decizionale în organizaţii, inclusiv identificarea 

obstacolelor întîlnite şi strategiilor necesare pentru depăşirea acestora 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi, 

MMPSF   

Informaţia despre realizare: 

1. Prezenta activitate prevede realizarea cercetărilor cu referire la promovarea femeilor în viaţa 

politică şi publică, identificând problemele şi strategiile de soluţionare a acestora. Domeniul 

abordat necesită suport ştiinţifico-metodologic.  

2. Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova a elaborat și 

inclus teme de cercetare pentru masteranzi care au drept obiect de cercetare asigurarea 

egalității de gen în cadrul sistemului administrației publice. În cadrul Programului Comun 

de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa 

PNUD şi UNWomen, a fost elaborat Ghidul alesului local, în care Capitolul V : Abordarea 

politicilor publice privind APL prin prisma drepturilor omului şi a egalităţii de gen este 

consacrat problematicii egalităţii de gen.  

3. În cadrul diferitor instituţii (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din 

Moldova) la iniţiativa cercetătorilor au fost realizate mini cercetări la subiectul vizat. Unele 

http://www.mmpsf.gov.md/
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din ele sunt reflectate în volumul FACTORUL FEMININ ÎN ISTORIE / AŞM, USM, 

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” (la etapa actuală în process de editare). 

4. În cadrul USM, ULIM, ASEM, UPS „Ion Creangă” studenţii şi masteranzii au realizat teze 

de licenţă şi de master, referate în problematica egalităţii de gen, în baza unor mini-cercetări. 

Menţionăm că explorarea subiectului este condiţionată prioritar de atitudinea / nivelul de 

sensibilizare de gen al cadrelor didactice.   

* Notă: se atestă deficienţe la capitolul colectării informaţiilor respective de la instituţiile de 

învăţămînt superior, în contextul descentralizării. Menţionăm necesitatea reevaluării procesului de 

organizare şi monitorizare a unor astfel de cercetări.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Alocarea resurselor relevante în cercetări / studii respective. 

2. Regândirea modalităţii de colectare a datelor la acest capitol de către MEd, AŞM. 

 

Activitatea 3.1.4. Monitorizarea respectării de către partidele politice a prevederilor Legii 

nr.5-XVI din 9.02.2006 cu privire la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi a 

statutelor privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în poziţiile decizionale 

politice. 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: MEc, MEd, MMPSF, Ministerul Culturii  

Informaţia despre realizare 

1. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr.5-XVI din 9.02.2006 cu privire la egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi, în special de către partidele politice, reprezintă o pre-condiţie 

în asigurarea implementării “de facto” a acesteia, respectării standardelor internaţionale în 

domeniu. La 1 ianuarie 2011 în Republica Moldova erau înregistrate 33 partide politice, 

dintre care 4 formațiuni au devenit parlamentare în urma alegerilor din noiembrie 2010 

(Partidul Comuniștilor (42 mandate),  Partidul Liberal-Democrat (31), Partidul Democrat 

(14), Partidul Liberal (12)). Printre liderii partidelor înregistrate se numărau doar 3 femei 

(Partidul Naţional Liberal, Partidul pentru Unirea Moldovei, Partidul Conservator). În 

noiembrie 2010 trei partide politice aveau stabilite, în Statute, cote de participare pe listele 

electorale (PNL, PLDM, PSD).      

2. La etapa actuală Ministerul Justiției nu dispune de date referitor la componența partidelor 

dezagregată pe sex, deoarece procedura de înregistrare nu prevede acest lucru.  

3. Membrii Comisiei Comisiei Guvernamentale pentru egalitatea între femei și bărbați 
(reprezentanții ONG-lor) au remarcat faptul că este posibil de a avea o astfel de evidenţă 

doar la momentul înregistrării, deoarece, mai apoi, se constată o fluctuaţie mare a 

membrilor. În același timp, reprezentanții structurilor de stat au remarcat deficiențe în 

colectarea unor astfel de date la momentul actual, lipsa de resurse adecvate. 

4. Subiectul vizat a fost parţial reflectat în Raportul periodic combinat patru-cinci cu privire la 

implementarea CEDAW în Republica Moldova. 

* Notă: Activitatea este în process de realizare cu anumite deficienţe. Menţionăm necesitatea 

identificării structurii responsabile pentru monitorizarea activităţii partidelor politice la capitolul 

dat.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial.  

Recomandări:  

1. Regândirea modalităţii de evidenţă a componenței partidelor dezagregată pe sex, aceasta 

fiind inclusă în procedura de înregistrare a formaţiunilor. 

2. Includerea prevedererilor de responsabilizare a partidelor politice cu privire la includerea 

obligatorie a cotei de reprezentare a genurilor în Statutele formaţiunilor (modificarea Legii 

cu privire la activitatea partidelor politice). 

 

Activitatea 3.1.5. Colectarea, analizarea şi distribuirea datelor statistice dezagregate în funcţie 

de sex privind participarea femeilor şi bărbaţilor în organele decizionale, inclusiv alese şi 
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numite, la toate nivelele, inclusiv organele de conducere ale instituţiilor politice şi 

administrative, precum şi ale organizaţiilor societăţii civile.  
Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: CEC, BNS, Cancelaria de Stat (direcţia politica de cadre) 

Informaţia despre realizare 

1. Organizarea colectării, analizei şi distribuirii datelor statistice dezagregate pe sexe cu 

referire la participarea femeilor şi bărbaţilor în organele decizionale reflectă voinţa statului 

în domeniul respectării principiului egalităţii de gen. 

2. Conform datelor Raportului periodic combinat patru-cinci cu privire la implementarea 

CEDAW în Moldova, în decembrie 2010 a fost stabilită şi în 2011 menţinută următoarea 

structură a Parlamentului: Biroul permanent (din 13 membri - 3 femei),  4 Fracţiuni 

parlamentare (din 4 președinți – 1 poziție deținută de femeie), 10 Comisii permanente (din 

10 președinți - 1 poziție deținută de femeie). La fel, din 2 poziţii de vice-preşedinte a 

Parlamentului, o funcţie a fost ocupată de femeie.  

3. În aprilie 2011, după remanieri la nivel de Guvern, componența de gen a Parlamentului era 

următoarea: din 101 deputaţi 21 (20,8%) constituie femeile și 80 bărbații (79,2%). 

Componenţa grupului femeilor deputate după criteriul politic arată în felul următor: 12 

deputate – PCRM, 4 deputate – PLDM, 3 deputate – PDM, 2 deputate – PL. 

4. În aprilie 2011 în Guvernul Republicii Moldova se numărau 15 bărbaţi şi 1 femeie miniştri 

(6,2%). Printre 35 vice-miniştri se numărau 7 femei (20,0%). 

5. Pe parcursul anului 2011, Comisia Electorală Centrală a organizat şi desfăşurat alegerile 

locale generale din 5 iunie 2011. În cadrul acestui scrutin electoral, Comisia Electorală 

Centrală a constituit 35 de consilii electorale de circumscripţie, în componenţa cărora au 

activat peste 313 de membri, dintre care femei – 144.  

6. Comisia Electorală Centrală a analizat profilul social al  primarilor aleşi în cadrul alegerilor 

din 5 iunie 2011 şi, respectiv, 19 iunie 2011, din perspectiva de gen şi a constatat 

următoarele (tab.3, 4): 
Tab.3. Profilul primarilor 

Gen Primari aleşi Cota parte din numărul total 

FEMEI 166 18,49% 

BĂRBAŢI 732 81,51% 

Total 898 100% 

Tab. 4. Cota-parte a primarilor femei din numărul total de primari pe concurenţi electorali: 

Denumire concurent electoral Primari aleşi total 
Primari femei 

alese  

Ponderea femeilor în numărul 

total de primari  

Partidul Liberal Democrat din Moldova 286 52 18,18% 

Partidul Democrat din Moldova 220 39 17,73% 

Partidul Comuniştilor din Republica 

Moldova 
203 46 22,66% 

Partidul Liberal 97 15 15,46% 

Alţii 91 14 15,38% 

Datele prezentate reflectă faptul că numărul femeilor alese în funcţii decizionale la nivel local / 

rational a înregistrat o creştere, comparativ cu alegerile anterioare. Astfel, numărul femeilor alese în 

funcţia de primar în anul 2011 a înregistrat o creştere, comparativ cu alegerile trecute: în timp ce  în 

anul 2003 au fost alese în funcţia de primar 138 femei (15,37%), în 2007 – 163 femei  (18,15%), în 

alegerile din anul 2011 - 166 de femei (18,49%) au devenit primari (tab.5). 

Tab.5. Femei alese în funcţii decizionale 
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Poziţia 2003 2007 2011 

Preşedinte de raion 3,1% 3,1% 9,3%                                                

Primar 15,3% 18,15% 18,49% 

Consilier raional 10% 16,48%    18,39% 

Consilier local  26,5% 28,71% 

7. În acelaşi timp menţionăm că la etapa actuală Comisia Electorală Centrală nu are 

posibilitatea de a elabora informaţii statistice referitor la derularea campaniei electorale pe 

indicatori de gen. O astfel de informaţie va fi accesibilă doar odată cu implementarea 

integrală a Concepţiei Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS 

„Alegeri”) adoptată de Parlament prin Legea nr. 101-XVI din 15.05.2008. 

8. Cu toate acestea, astfel de date sunt interesante şi necesare, iar pentru obţinerea lor BNS a 

iniţiat colectarea unor astfel de informaţii de la Consiliile raionale. Cu toate eforturile 

întreprinse, nu toate datele dezagregate pe sexe sunt disponibile. Analiza rezultatelor 

alegerilor locale în baza informaţiei disponibile este utilizată pentru pregătirea culegerii 

„Statistica regională a Republicii Moldova prin prisma de gen”. 

9. Specialiştii menţionează faptul că în R.Moldova deocamdată nu există o metodologie unică 

de evidenţă a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, atât cu statut general, cât şi cu 

statut special. Prin urmare, Biroul Naţional de Statistică urmează să elaboreze  metodologia 

respectivă și să genereze indicatorii statistici în conformitate cu practicile Uniunii Europene, 

pentru a avea o statistică amplă în administraţia publică, cu indicatori comparabili cu 

indicatorii aplicaţi în statisticile europene şi internaţionale. 

10. Conform datelor Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, femeile pe parcursul 

anilor au constituit mai mult de jumătate din numărul total de membri ai sindicatelor, 

numărul acestora fiind în descreştere privind amplasarea în poziţii decizionale.  

11. Femeile reprezintă majoritatea printre liderii şi membrii ONG-lor din domeniul protecţiei 

sociale. În acelaşi timp, Ministerul Justiţiei nu dispune de date referitor la componența şi 

liderii OSC dezagregată pe sex, deoarece procedura de înregistrare nu prevede acest lucru. 

12. Datele menţionate sunt amplasate selectiv de unele structuri menţionate pe paginile 

electronice specializate: www.cec.md, www.statistica.md, www.parlament.md 

* Notă: În acelaşi timp, drept problemă semnificativă rămâne analiza şi interpretarea datelor. În 

acest sens rămâne deschisă întrebarea vizavi de structura responsabilă de compilarea, analiza şi 

interpretarea datelor menţionate. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Publicarea şi diseminarea cu regularitate a datelor statistice dezagregate în funcţie de sex 

privind participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decisional. 

2. Regândirea modalităţii de evidenţă din partea Ministerului Justiţiei a componenței şi 

liderilor OSC dezagregată pe sexe. Se propune includerea datelor dezagregate pe sexe a 

componenței şi liderilor OSC în procedura de înregistrare a formaţiunilor. 

 

 

Concluzii la domeniul 3.  

În vederea fortificării domeniului Participarea femeilor la procesul decisional au fost planificate 

5 activităţi, dintre care au  fost realizate 3 activităţi, parţial -1, nerealizate- 1 (depinde de altă 

activitate), având impact general benefic asupra : 

- creşterii numărul femeilor pe listele electorale şi a femeilor alese în poziţii decizionale la 

 nivel local, 

- creşterii vizibilităţii rolului femeilor în societate, 

- realizării cercetărilor şi studiilor analitice privind reprezentarea femeilor în diferite funcţii 

decizionale / rolul lor în societate,  etc. 

Printre probleme identificate: 

-  deficienţe în colectarea informaţiilor cu referire la realizarea cercetărilor privind participarea 

http://www.cec.md/
http://www.statistica.md/
http://www.parlament.md/
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politică a femeilor, 

-  deficienţe în monitorizarea respectării de către partidele politice a Legii nr.5-XVI din 9.02.2006 

/ neidentificarea  structurii responsabile pentru monitorizarea activităţii partidelor politice la 

capitolul dat, 

- Ministerul Justiției nu dispune de date referitor la componența partidelor şi organizaţiilor 

societăţii civile dezagregată pe sexe, deoarece procedura de înregistrare nu prevede acest lucru, 

- la etapa actuală Comisia Electorală Centrală nu are posibilitatea de a elabora informaţii 

statistice referitor la derularea campaniei electorale pe indicatori de gen. 

Recomandări:  

- Includerea în proiectul legii de ajustare a Legii nr.5-XVI a unor prevederi speciale cu 

referire la cotă, ca acţiune afirmativă temporară. 

- Alocarea resurselor relevante în cercetări / studii privind reprezentarea femeilor în diferite 

funcţii decizionale. Regândirea modalităţii de colectare a datelor vizavi de cercetări de 

către MEd, AŞM. 

- Regândirea modalităţii de evidenţă a componenței partidelor, a componenței şi liderilor 

OSC dezagregată pe sexe, aceasta fiind inclusă în procedura de înregistrare a 

formaţiunilor. 

- Stipularea prevedererilor de responsabilizare a partidelor politice cu privire la includerea 

obligatorie a cotei de reprezentare a genurilor în Statutele formaţiunilor (modificarea 

Legii cu privire la activitatea partidelor politice). 

- Publicarea şi diseminarea cu regularitate a datelor statistice dezagregate pe sexe privind 

participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decisional. 

- Asigurarea continuităţii în instruirea femeilor pentru activitate politică, paralel 

sensibilizând şi bărbaţii la capitolul egalităţii de gen. 

 

 

Domeniul 4. Protecţia socială şi familia 

 

 

Obiectivul specific 4.1. Creşterea importanţei maternităţii şi paternităţii şi promovarea 

repartizării egale a responsabilităţilor familiale de către bărbaţi şi femei. 

Acţivitatea 4.1.1 Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a 

implementării depline a tratatelor internaţionale relevante, în special, Convenţiei pentru 

eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, ratificarea Convenţiei relevante a 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi articolelor Cartei Sociale Europene revizuite     

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF/ ANOFM, MEc  

Informaţia despre realizare: 

1. Legislaţia Republicii Moldova, în contextul angajamentelor internaţionale, prevede 

posibilităţi egale pentru mame şi taţi, la fel şi pentru rudele apropiate, de îngrijire a copiilor. 

În acelaşi timp, menţionăm, că conform Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a 

serviciului militar în Forţele Armate, femeile-militari care se află în concediu de maternitate 

nu sunt eliberate din serviciul militar (sunt trecute la dispoziţia Ministerului Apărării) şi la 

reântoarcere din concediu sunt renumite în funcţii în unităţile militare. Totodată, constatăm 

existenţa unor probleme în domeniu. Astfel, pentru femeile, angajate în serviciul militar, 

perioada concediului de îngrijire a copilului se include în vechimea în muncă generală şi în 

stagiul de cotizare, însă nu se include în vechimea calendaristică a serviciului militar. 

Această prevedere limitează posibilitatea beneficierii de pensie în conformitate cu 

Regulamentul menţionat. 
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2. În scopul implementării măsurilor de realizare a angajamentelor internaţionale şi garantării 

calităţii serviciilor sociale prestate actualmente se promovează mecanismul naţional de 

evaluare, acreditare şi monitorizare a prestatorilor de servicii sociale. În acest sens, MMPSF 

a elaborat şi promovat proiectul legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, 

care la data de 4 ianuarie 2012 a fost aprobat în şedinţa Guvernului. 
3. Totodată, menţionăm că MMPSF a elaborat şi aprobat Nomenclatorul serviciilor de asistenţă 

socială, care în calitate de document tehnic va reprezenta cadrul naţional pentru prestarea şi 

dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, ulterior urmând să fie realizat un proces de 

revizuire şi uniformizare a regulamentelor şi standardelor minime de calitate existente, 

precum şi elaborarea şi aprobarea unui set de standarde şi ghiduri obligatorii pentru 

serviciile şi activităţile specifice prestate beneficiarilor. 

* Notă: activtăţile la acest capitol sunt greu de evaluat fiind foarte extinse şi generale după 

conţinut. Este necesară specificarea acţiunilor relevante conţinutului activităţii. 

În acelaşi timp, specificul situaţiei femeilor-militari care se află în concediu de maternitate trebuie 

abordat în contextul CEDAW. La fel, o analiză separată necesită existenţa oportunităţilor pentru 

concedii de paternitate a bărbaţilor angajaţi în organele de forţă. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi / În curs de realizare. 

Recomandare: 

1. Iniţierea procedurii de adoptare a Convenţiei ILO nr. 156. 

2. Reevaluarea cadrului legal-normativ special cu referire la organele de forţă în vederea 

eliminării obstacolelor la capitolul utilizării concediului de îngrijire a copilului. 
 

Acţivitatea 4.1.2. Implementarea sistemului integrat de servicii sociale pentru persoanele 

aflate în situaţii de criză (copii, bătrîni, invalizi etc.), reieşind din gama problemelor de gen 

din domeniul social. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, Ministerul Economiei  

Informaţia despre realizare 

1. În scopul eficientizării sistemului de prestaţii sociale şi direcţionării acestora către cei mai 

săraci, a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008, care 

are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat, familiilor defavorizate, prin 

acordarea ajutorului social, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar 

al familiei şi necesitatea de asistenţă socială. Ajutorul social a fost conceput ca un program 

de bază al Guvernului pentru suportul persoanelor sărace în  tendinţa generală a Guvernului 

de eradicare a sărăciei. La moment acesta are două componente de bază – ajutorul social şi 

ajutorul pentru perioada recea a anului. 

2. Acordarea prestaţiei se bazează pe stabilirea eligibilităţii şi sumei prestaţiei băneşti utilizând 

lacuna venitului. Suma prestaţiei este echivalentă cu diferenţa dintre venitul lunar minim 

garantat și venitul lunar al unei familii. Prestaţia este calibrată la structura familiei pentru a 

asigura faptul că fiecare familie se bucură de un nivel minim de bunăstare, permiţând o 

variaţie între mărimea şi componenţa familiilor. Selectarea beneficiarilor se bazează pe 

situaţia socio-economică a familiei utilizând criterii de bunăstare şi condiţii de eligibilitatea 

pentru persoanele apte de muncă. În anul 2011 (la situația din luna noiembrie) în total de cel 

puțin o plata a prestației de ajutor social au beneficiat circa 72000 familii defavorizate. 

3. Menţionăm extinderea serviciilor sociale comunitare şi specializate, precum şi îmbunătăţirea 

eficienţei şi eficacității serviciilor sociale cu specializare înaltă, care vin în realizarea 

prevederilor  Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. În primele 9 luni 

ale anului 2011 de servicii de îngrijire socială la domiciliu au beneficiat 25239 persoane, 

aceste servicii fiind prestate de 2459 lucrători sociali.   

4. În perioada raportată în republică funcționau 126 cantine de ajutor social, care au deservit 

11610 persoane vîrstnice şi cu disabilităţi, familii cu copii în situaţii de risc. Deşi numărul 
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cantinelor de ajutor social variază permanent, în funcţie de solicitări şi posibilităţi financiare, 

pe parcursul ultimilor ani se observă o creştere constantă a numărului de beneficiari. 

5. În 2011 în proces continuu a fost crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare 

alternative serviciilor sociale rezidenţiale. În colaborare dintre Fondul de Investiții Sociale 

din Moldova cu Administrația Publică Locală este în derulare procesul de deschidere a 29 

de Centre Comunitare Multifuncționale. La 01.10.2011 în republică activau 33 centre de zi 

(2102 beneficiari), 11 centre de plasament (216 beneficiari), 30 centre mixte (1008 

beneficiari), 7 centre de reabilitare socio-medicală (428 beneficiari), 30 aziluri (825 

beneficiari), 3 servicii de îngrijire/plasament (156 beneficiari).  În total 114 instituții sociale. 

6. În anul 2011 comparativ cu anii precedenți numărul solicitărilor, precum şi a beneficiarilor 

din instituţiile sociale pentru persoane în etate şi persoane cu dizabilităţi fizice, s-a redus în 

mediu cu circa 7 %, datorită dezvoltării serviciilor sociale integrate, în mod special a 

serviciilor comunitare și celor specializate dezvoltate la nivel de raion. În  internatele cu 

profil psihoneurologic numărul solicitărilor, precum şi a beneficiarilor practic se menține 

constant, datorită faptului că serviciile sociale de acest tip sau alternative celor rezidenţiale 

destinate persoanelor cu dizabilități mentale lipsesc sau sunt puțin dezvoltate la nivel local, 

iar cele existente, preponderent, sunt amplasate în localităţile urbane ceea ce limitează 

accesul la ele a multor persoane în dificultate.   

* Notă: informaţiile prezentate confirmă eforturile statului în asistenţa persoanelor aflate în situaţii 

de criză. În acelaşi timp, se atestă insuficienţă de date statistice dezagregate pe sexe, fapt ce 

limitează evaluarea eficienţei serviciilor prin prisma de gen.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Perfecționarea cadrului legal privind mecanismul de procurare a serviciilor.  

2. Elaborarea şi  adoptarea mecanismului de contractare socială. 

3. Dezvoltarea serviciilor sociale de calitate, asigurând valorificarea dimensiunii de gen. 

Acţivitatea 4.1.3. Organizarea campaniilor de informare la nivel naţional şi local pentru 

promovarea taţilor-model în contextul asigurării responsabilităţilor egale între părinţi în 

cadrul familiei 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF     

Informaţia despre realizare: 

1. Activitatea înglobează un set de acţiuni ce pot avea rezonanţă pozitivă asupra creşterii  

responsabilizării egale a femeilor şi bărbaţilor pentru îngrijirea şi creşterea copiilor în 

cadrul familiei.  

2. Sub auspiciul Guvernului şi coordonarea MMPSF în 2011 a fost organizat Festivalul 

Familia, care a cuprins în cadrul diverselor activităţi peste 100.000 persoane. În anul 

2011 evenimentul a înregistrat o amploare mai mare comparativ cu 2010, circa 20 de 

structuri ai APL implicându-se în organizarea activităţilor, cu resurse din bugetul local. 

Obiectivul evenimentelor, dedicat Zilei Familiei, s-a focusat pe consolidarea valorilor 

familiale, prin promovarea punctelor forte inerente familiilor şi contribuţia acestora la o 

societate sănătoasă, educată şi prosperă. O atenție aparte a fost acordată promovării 

modelelor pozitive de soluționare a problemelor familiei, inclusiv a modelelor de bărbaţi 

care şi-au asumat responsabilităţile de îngrijire a copiilor. A fost reajustat Ghidul de 

măsuri model, pentru instituţiile cu rol important în promovarea valorilor familiale 

(Şcoală, Biserică, Primărie etc.). Mai multe detalii www.mmpsf.gov.md 

3. Spotul despre Familia sensibilă la gen şi alte materiale veo a derulat la TV naţională, 

avînd acoperire semnificativă pe teritoriul republicii.  

4. La nivel local au fost organizate multiple acţiuni în domeniul promovării valorilor 

familiei, inclusiv de conciliere a vieții de familie cu cea profesională. Drept exemplu 

pozitiv menţionăm organizarea la Nisporeni a mesei rotunde „Şcoala tinerilor taţi” în 

vederea promovării taţilor – model, şi importanţa acestora în educarea şi creşterea 

http://www.mmpsf.gov.md/
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copiilor, în contextul asigurării responsabilităţilor egale între părinţi în cadrul familiei în 

localităţile raionului . 

5. În perioada raportării acţiuni de informare au fost organizate în rl Taraclia în vederea  

promovării responsabilizării egale a părinţilor în familie. În Universitatea de Stat din 

Taraclia "Gr. Tsamblak" a avut loc o masă rotundă pe tema "O familie stabilă este 

fundamentul de RM", în instituţiile de învăţământ au avut loc şedinţe cu părinţii la tema 

"Rolul de mama şi tată în familie". La tema Familia în şcoală şi bibliotecile oraşului au 

fost organizate expoziţii de fotografii şi de carte. 

* Notă: apreciind importamţa acţiunilor raportate, menţionăm faptul că eficienţa acestora ar creşte 

cu realizarea pe parcursul întregului an, nu numai în cadrul campaniilor. APL trebuie să identifice 

modelele pozitive la nivel local în vederea aprecierii acestora, diseminării practicilor pozitive.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.   
Recomandări:  

1.  Asigurarea continuităţii activităţilor în domeniu, cu accent pe generaţia tânără.   

2.  Elaborarea şi diseminarea materialelor informative la subiectul vizat. 

3. Organizarea Festivalului Familia în 2012. 

 

Acţivitatea 4.1.4. Susţinerea iniţiativelor comunitare în crearea instituţiilor preşcolare în baza 

proiectelor-pilot prin implementarea noilor mecanisme de control şi responsabilizare privind 

activitatea acestora de către asociaţiile părinteşti din comunităţile respective 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei   

Informaţia despre realizare: 

1. În anul 2011 a fost lansat proiectul „Acces echitabil la servicii de educaţie timpurie 

de calitate pentru copiii din localităţile rurale.” Scopul acestui proiect este – 

instituirea a 50 de Centre Comunitare de educaţie timpurie, care vor fi înzestrate cu 

mobilier IKEA, jucării şi materiale didactice.  

2. Pe parcursul anului 2011 a fost asigurată continuitatea activităţilor lansate în 2010, în 

special implementarea Standaredor de învăţare şi dezvoltare pentru copil  de la 

naştere pînă la 7 ani (2010), a Standardelor profesionale (2010), etc. 

3. La fel, menţionăm desfăşurarea în perioada de raportare a mai multor discuţii publice 

cu referire la mecanismele de control şi responsabilizare privind activitatea 

instituţiilor şcolare de către asociaţiile părinteşti, modalităţile de activitate a 

asociaţiilor părinteşti. 

Gradul de implementare:  Activitatea realizată parțial / în proces de realizare.  

Recomandări:  

1. Asigurarea realizării activităţilor proiectate. Monitorizarea / evaluarea eficienţei 

acestora. 

 

Acţivitatea 4.1.5. Realizarea cercetării privind utilizarea timpului de către bărbaţi şi femei în 

mediul familial, inclusiv de către familiile afectate de fenomenul migraţiei de muncă. 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: Biroul Naţional de Statistică  

Informaţia despre realizare 

1. Pe parcursul anului 2011 BNS a realizat mai multe acţiuni în asigurarea realizării cercetării 

privind utilizarea timpului de către bărbaţi şi femei în mediul familial: 

- a fost definitivat (în două limbi) şi aprobat instrumentarul cercetării (chestionare, 

clasificator, jurnalul zilnic, manual etc.), ordinul BNS nr. 28 din 01.04.2011; 

- a fost elaborat programul de procesare a datelor; 

- au fost organizate 3 seminare de instruire cu specialiştii din organele teritoriale de statistică 

privind: a) metodologia şi realizarea cercetării (210 participanţi); b) procesarea informaţiilor 

colectate(55 participanţi; c) codificarea activităţilor (55 participanţi); 
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2. A fost lansată cercetarea cu începere de la 1 iunie 2011. Cercetarea se realizează pe teren în 

perioada 1 iunie 2011 - 31 mai 2012. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi /   În proces de realizare.  

Recomandări:  

1. Prezentarea rezultatelor studiului privind utilizarea timpului de către bărbaţi şi femei în 

mediul familial factorilor de decizie 

2. Diseminarea materialelor informative la subiectul vizat. 

 

 

Obiectivul specific 4.2. Îmbunătăţirea protecţiei sociale a femeilor în calitate de prestatori de 

servicii de îngrijire informală la domiciliu 

Activitatea 4.2.1. Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a  

implementării depline a tratatelor internaţionale, luînd în considerare, în special, prevederile 

CEDAW, Pactului internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţiei 

Organizaţiei Internaţionale al Muncii, Carta Socială Europeană revizuită. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, MEc, MAEIE 

Informaţia despre realizare: 

1. În anul 2011 a fost ajustat Raportul Naţional II cu privire la realizarea Pactului Internaţional 

cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care a fost prezentat Consiului 

Economic şi Social al ONU. Astfel, în baza recomandărilor asupra raportului, Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, elaborează planul de acţiuni pentru implementarea 

acestora. 

2. A fost elaborat Raportul periodic combinat patru-cinci cu privire la implementarea CEDAW 

în Moldova. Raportul a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, cu  participarea unităţilor gender, specialiștilor din ministere şi alte autorități ale 

administrației publice centrale, cu suportul Proiectului UNWomen „Abilitarea economică a 

femeilor prin creșterea oportunităților de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova”. 

Specialiştii menţionaţi au beneficiat de instruire privind criteriile / indicatorii de raportare în 

baza CEDAW (august 2010, aprilie 2011). În procesul de elaborare a Raportului, cu suportul 

UNWomen, au fost organizate consultări interministeriale, cu organizaţiile internaţionale şi 

neguvernamentale din ţară. În vederea asigurării principiului participativ, proiectul 

Raportului a fost amplasat pe pagina www.mmpsf.gov.md şi discutat în cadrul Mesei 

rotunde cu participarea reprezentanților structurilor de stat, organizaţiilor neguvernamentale 

şi structurilor internaţionale cu activități în domeniu (mai 2011). 

3. A fost elaborat Raportul Social pentru 2011, care a inclus analiza realizărilor, problemelor şi 

acţiunilor de viitor la subiectul vizat www.mmpsf.gov.md 

* Notă: este dificil de evaluat realizarea activităţii datorită formulării voluminoase şi ambigue.   

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Diseminarea informaţiilor la subiectul vizat. 

2. Identificarea priorităţilor şi necesităţilor în contextul implementării documentelor 

menţionate. 

 

Activitatea 4.2.2. Elaborarea propunerilor de modificare a Legii cu privire la asistenţa socială, 

pentru a include prevederi vizînd oficializarea serviciilor prestatorilor de îngrijire informală 

la domiciliu 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: MMPSF 

Informaţia despre realizare:  

1. Prezenta activitate a fost realizată prin elaborarea proiectului Legii cu privire la asistentul 

personal. În acelaşi timp, documentul se focusează numai pe segmentul persoanelor cu 

http://www.mmpsf.gov.md/
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dezabilităţi, fiind necesară extinderea concepţiei asupra mai multor tipuri de situaţii şi 

beneficiari.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial. 

Recomandare: 

1. Extinderea concepţiei Legii cu privire la asistentul personal asupra mai multor 

tipuri de situaţii şi beneficiari unde în îngrijirea informală (persoane în etate, 

persoane în stadii paleative de îngrijire, etc.) sunt implicate preponderent femeile.  

 

Activitatea 4.2.3. Direcţionarea prestaţiilor sociale către segmentele vulnerabile ale populaţiei 

luînd în considerare veniturile acesteia, şi aspectele de gen. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF 

Informaţia despre realizare: 

1. În anul 2011, de cel puţin 1 plată a prestaţiei de ajutor social au beneficiat circa 72 000 

familii defavorizate. 

2. A fost introdus ajutorul pentru perioada rece a anului - prestaţie adiţională ajutorului social, 

stabilită în sumă fixă, şi achitată în lunile de iarnă (noiembrie - martie). 

3. Începînd cu 1 ianuarie 2011, toate familiile solicitante de ajutor social, care au un venit mai 

mic de Venitul Lunar Minim Garantat înmulţit de 1.4 ori şi care corespund celorlalte criteria 

de eligibilitate pot beneficia de o plată lunară de 130 de lei, iar din noiembrie  - de 150 lei.  

4. Din numărul total de solicitări de ajutor social, 77.7% din cereri au parvenit din partea 

femeilor, iar 22.3% din partea bărbaţilor.  

* Notă : în opinia mai multor specialişti, este necesară reconceptualizarea politicii cu privire la 

prestaţiile sociale prin direcţionalizarea acestora spre concilierea vieţii de familie cu cea 

profesională, responsabilizarea părinţilor pentru îngrijirea şi educaţia copilului. Valorificarea 

experienţelor internaţionale în domeniu (de ex. Canada). De a revizui metodologia identificării 

gradului de vulnerabilitate a grupurilor de populaţie în vederea excluderii inechităţilor sociale în 

direcţionarea prestaţiilor sociale .  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Reconceptualizarea politicii cu privire la prestaţiile sociale prin direcţionalizarea acestora 

spre concilierea vieţii de familie cu cea profesională, responsabilizarea părinţilor pentru 

îngrijirea şi educaţia copilului. 

2. Revizuirea metodologiei de acordare a ajutorului social în dependenţă de vulnerabilitatea 

persoanelor / familiilor  la sărăcie, luând în consideraţie aspectele de gen.  

3. Elaborarea mecanismului de procurare a serviciilor sociale ca element de responsabilizare 

a părinţilor / copiilor. 

Obiectivul specific 4.3. Reducerea diferenţei în cuantumul pensiei femeilor şi bărbaţilor 

Activitatea 4.3.1. Examinarea impactului majorării vîrstei de pensionare a femeilor asupra 

situaţiei economice a acestora, precum şi asupra sistemului de pensionare în general. 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: MMPSF  

Informaţia despre realizare: 

1. Problema majorării vîrstei de pensionare a femeilor şi posibilul impact asupra situaţiei 

economice a acestora a fost abordată în cadrul dezbaterilor publice asupra proiectului 

Strategiei Naţionale de dezvoltare Moldova 2020. În cadrul dezbaterilor ONG Gender-

Centru a înaintat propunerea de a examina posibilitatea egalării vârstei de pensionare a 

femeilor şi bărbaţilor. 

2. Conform modificărilor operate în legilația de pensionare în anul 2011, stagiul necesar 

obținerii dreptului la pensie pentru bărbați constituie 30,5 ani, urmând a fi majorat annual cu 
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șase luni până la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani către anul 2020; în timp ce 

stagiul necesar obținerii dreptului la pensie pentru femei a rămas 30 de ani. 

3. Întru executarea prezentei activităţi, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a 

solicitat cîtorva deputaţi din Parlament să înainteze sesizarea către Curtea Constituţională, în 

vederea exercitării controlului constituţionalităţii Legii nr.56 din 09 iunie 2011, în ceia ce 

priveşte majorarea  stagiului de cotizare pentru femei necesar obţinerii dreptului la pensie 

pentru limită de vârstă. Potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 27 din 20.12.2012, 

această prevedere a fost declarată neconstituţională. 

4. Menţionăm realizarea în 2011 a Studiului Spre un sistem sustenabil de pensii în Republica 

Moldova (cu suportul Fundaţiei F.Ebert), în adrul căruia experţii au analizat şi unele aspect 

de gen ale domeniului. Astfel, experţii propun luarea în consideraţie a posibilităţii de 

diminuare a diferenţelor dintre barbaţi şi femei în ceea ce priveşte vârsta de pensionare. 

Existenţa unui staj de cotezare egal în condiţiile unui decalaj de 5 ani de vârstă legală de 

pensionare poate crea inechităţii între bărbaţi şi femei.  

* Notă: În acelaşi timp, experţii constată analize insuficiente cu referire la majorarea vârstei de 

pensionare a femeilor şi impactului asupra situaţiei economice a acestora în contextul Republicii 

Moldova. Aceste aspecte trebuie corelate cu nivelul de angajare şi salarizare al femeilor.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Sensibilizarea diferitor grupuri ale populaţiei cu privire la posibilitatea egalării vârstei 

de pensionare a femeilor şi bărbaţilor prin abordarea practicilor internationale 

existente în domeniu. 

 

Concluzii la domeniul 4.  

În vederea fortificării domeniului Participarea femeilor la procesul decisional au fost 

planificate 9 activităţi, dintre care  au  fost realizate  7 activităţi, parţial - 2 şi au avut impact 

general pozitiv asupra : 

- organizării campaniilor de informare la nivel naţional şi local pentru promovarea 

taţilor-model în contextul asigurării responsabilităţilor egale între părinţi în cadrul familiei, 

-          creşterii importanţei maternităţii şi paternităţii şi promovării repartizării egale a 

responsabilităţilor familiale de către bărbaţi şi femei, 

-           direcţionării  prestaţiilor sociale către segmentele vulnerabile ale populaţiei, 

- analizei sistemului de pensionare prin prisma de gen,  etc. 

Printre probleme identificate: 

- insuficienţă de date dezagregate pe sexe a beneficiarilor sistemului integrat de servicii 

sociale pentru persoanele  aflate în situaţii de criză, 

- deficienţe în metodologia identificării gradului de vulnerabilitate a grupurilor de 

populaţie, ce duce la inechităţi sociale în direcţionarea prestaţiilor sociale,  

- analiza insuficientă a impactului majorării vîrstei de pensionare a femeilor asupra 

situaţiei economice a acestora în contextul Republicii Moldova. 

Recomandări :  

 Iniţierea procedurii de adoptare a Convenţiei ILO nr. 156. 

 Reevaluarea cadrului legal-normativ special cu referire la organele de forţă, în vederea 

eliminării obstacolelor la capitolul utilizării concediului de îngrijire a copilului. 

 Perfecționarea cadrului legal privind mecanismul de procurare a serviciilor.  

 Elaborarea şi  adoptarea mecanismului de contractare socială. 

 Dezvoltarea serviciilor sociale de calitate, asigurând valorificarea dimensiunii de gen 

 Asigurarea continuităţii activităţilor de promovare a modelelor de parteneriat în 

familie, cu accent pe generaţia tânără. Evaluarea eficienţei acestora. 

 Organizarea Festivalului Familia în 2012. 

 Prezentarea rezultatelor studiului privind utilizarea timpului factorilor de decizie de 

către bărbaţi şi femei în mediul familial. Diseminarea materialelor informative. 
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 Extinderea concepției Legii cu privire la asistentul personal asupra mai multor tipuri de 

situaţii şi beneficiari, unde în îngrijirea informală sunt implicate preponderent femeile. 

 Reconceptualizarea politicii cu privire la prestaţiile sociale prin direcţionalizarea 

acestora spre concilierea vieţii de familie cu cea profesională, responsabilizarea 

părinţilor pentru îngrijirea şi educaţia copilului. 

 Revizuirea metodologiei de acordare a ajutorului social în dependenţă de 

vulnerabilitatea persoanelor / familiilor  la sărăcie, luând în consideraţie aspectele de 

gen.  

 Elaborarea mecanismului de procurare a serviciilor sociale ca element de 

responsabilizare a părinţilor / copiilor. 

 Sensibilizarea diferitor grupuri ale populaţiei vizavi de problema egalării vârstei de 

pensionare a femeilor şi bărbaţilor prin abordarea practicilor internationale existente în 

domeniu.   

 

 

 

 

 

Domeniul 5. Ocrotirea sănătăţii 

 

 

Obiectivul specific 5.1. Integrarea dimensiunii de gen în politicile din sectorul sănătăţii 

Activitatea 5.1.1. Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a 

implementării depline a tratelor internaţionale, în special, luînd în considerare CEDAW, 

Recomandările Comitetului pentru eliminarea discriminării faţă de femei, ICESCR  şi Carta 

Socială Europeană revizuită 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MS, MAEIE 

Informaţia despre realizare:  

1. În contextul implementării Pactului internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi 

Culturale, a Recomandările Comitetului pentru eliminarea discriminării faţă de femei, statul 

întreprinde multiple acţiuni în vederea includerii dimensiunii de gen  în politicile de 

sănătate. Măsuri speciale, în contextul bunei aplicări a CEDAW, au fost abordate în Politica 

Naţională de Sănătate pentru anii 2007-2021 (Hotărîrea Guvernului Nr.886 din 

06.08.2007), care conţine următoarele capitole la segmentul dat: Asigurarea unui început 

sănătos de viaţă ; Sănătatea tinerei generaţii; Viaţa fără violenţă şi traume. 

2. Pe parcursul anului 2011 a fost asigurată continuitatea implementării Strategiei Naţionale în 

Sănătatea Reproducerii pentru anii 2005-2015 (Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 26 august 

2005), prin care sunt iniţiate un complex de măsuri pe termen lung, menite să amelioreze 

substanţial sănătatea reproducerii în ţară, cu identificarea următoarelor domenii ale sănătăţii 

reproducerii relevante pentru Republica Moldova: Planificarea familiei ; Maternitate fără 

risc ; Sănătatea sexual –reproductivă a adolescenţilor şi tinerilor ; Infecţiile tractului 

reproductiv ; Avortul şi serviciile de întrerupere a sarcinii ; Prevenirea şi managementul 

sterilităţii ; Prevenirea şi managementul violenţei în familie şi abuzului sexual ; Prevenirea 

traficului de fiinţe umane; Depistarea precoce şi managementul cancerului genito-mamar ; 

Sănătatea sexuală a persoanelor în vîrstă ; Sănătatea sexual-reproductivă a bărbaţilor.  
3. În anul 2010 a fost organizată şedinţă privind „Evaluarea la mijloc de termen a 

implementării Strategiei Naţionale a Sănătăţii Reproducerii 2005 – 2015”, la care s-au 

prezentat rezultatele obţinute şi au fost stabilite activităţi de perspectivă pentru 

îmbunătăţirea sănătăţii reproducerii în Republica Moldova. În acest context a fost elaborat 

un nou Plan de acţiuni pentru implementarea Strategiei. 
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4. O premisă importantă în protecţia maternităţii şi asigurarea accesului femeilor de vîrstă 

reproductivă la servicii medicale calitative a fost noul mecanism de finanţare a sistemului 

de sănătate prin trecerea la asigurările medicale obligatorii de asistenţă medicală (2004), 

care asigură acoperirea din bugetul de stat a tuturor cheltuielilor legate de îngrijirile de 

sănătate a femeii gravide, mamei şi copilului, la toate nivelurile sistemului de sănătate. 

5. În anul 2011 a fost aplicat prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.121/237 din 18.02.2011 „Cu privire la realizarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1182 din 22 decembrie 2010” mecanismul de colaborare 

intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii 

infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. În prezent, în toate 37 teritorii 

administrative au fost elaborate Planuri locale de implementare a mecanismului 

intersectorial. Astfel, pe parcursul anului 2011, de către medicii de familie/asistenţii 

medicali de familie şi asistenţii sociali comunitari, prin interacţiune activă cu membrii 

comunităţii, în republică au fost identificaţi, evaluaţi şi luaţi în evidenţă 10153 copii cu 

vîrsta de pînă la 5 ani din familii în situaţii de risc, inclusiv 5599 copii cu vîrsta sub 1 an. 

6. Şi în continuare, politicile în domeniul sănătăţii publice vor fi axate şi direcţionate spre 

protecţia maternităţii cu dezvoltarea serviciilor de calitate în acest domeniu la toate 

nivelurile de asistenţă medicală. 

* Notă: formularea voluminoasă a conţinutului activităţii face dificilă evaluarea eficienţei 

activităţii. Pe viitor este necesară specificarea acţiunilor şi priorităţilor concrete. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi. 

Recomandare : 

1. Evaluarea şi monitorizarea continuă a documentelor de politici cu ajustarea acestora la 

standardele europene.   

 

Activitatea 5.1.2. Elaborarea instrucţiunilor metodice şi standardelor de cunoştinţe şi 

aptitudini practice în domeniul sănătăţii prin prisma dimensiunii de gen    

Termenul de executare: 2011 

Responsabilii de realizare: MS, MMPSF 

Informaţia despre realizare:  

1. În scopul asigurării dreptului femeii la sănătatea reproducerii, precum şi acordării serviciilor 

calitative şi accesibile de întrerupere electivă a cursului sarcinii, în scopul asigurării unui 

standard de calitate a actului medical, prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.482 din 

14.06.2011 au fost aprobate Standardele pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii 

de siguranţă. 

2. În scopul informării şi fortificării cunoştinţelor părinţilor privind particularităţile în îngrijire 

şi dezvoltare a copilului pînă la vîrsta de 18 ani (fete şi băieţi), Ministerul Sănătăţii a 

elaborat proiectul Carnetului de Dezvoltare a Copilului (pentru părinţi), astfel punînd un 

accent deosebit pe instruirea la distanţă. În prezent, cu suportul organismelor internaţionale, 

este iniţiată procedura de editare a Carnetului pentru toate instituţiile medicale din republică. 

3. Pe parcursul anului Ministerul Sănătăţii a definitivat Instrucţiunea privind intervenţia 

organelor de asistenţă socială, afacerilor interne şi instituţiilor medicale în cazurile de 

violenţă în familie şi prin ordinul nr.155 din 24.02.2012 „Cu privire la aprobarea 

Instrucţiunii privind intervenţia instituţiilor medicale în cazurile de violenţă în familie” a 

fost aprobată instrucţia data, care cuprinde următoarele compartimente: 

1. Atribuţiile instituţiilor medicale în cazurile de violenţă în familie 

2. Instrucţiuni privind identificarea cazurilor de violenţă în familie, ce ţine de: violenţa 

psihologică, violenţa fizică, violenţa sexuală, violenţa faţă de copii (Sindromul copilului 

bătut, Sindromul copilului scuturat), violenţa împotriva femeii gravide. 

3. Instrucţiuni privind completarea documentaţiei medicale 

4. Instrucţiuni privind consilierea victimelor violenţei în familie  

5. Atribuţiile serviciului medicinii legale în cazul violenţei în familie. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată. 
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Recomandare :  

1. Asigurarea implementării documentelor menţionate. 

 

Activitatea 5.1.3. Consolidarea capacităţilor lucrătorilor medicali – membri ai echipelor 

multidisciplinare raionale în contextul dimensiunii de gen, în aspectele de sănătate aferente 

violenţei, infecţiei HIV, cu scopul prestării serviciilor medicale calitative. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii  

Informaţia despre realizare: 

1. Consolidarea capacităţilor lucrătorilor medicali – reprezintă condiţie importantă de 

fortificare a întregului sistem de ocrotire a sănătăţii. În perioada lunilor noiembrie – 

decembrie 2011, reprezentantul Ministerul Sănătăţii a participat la instruirea specialiştilor 

din teritoriu în cadrul a 6 seminare zonale ce ţin de implementarea instrucţiunilor privind 

intervenţia organelor de asistenţă socială, instituţiilor medicale şi a poliţiei în cazurile de 

violenţă în familie. Un accent deosebit a fost pus pe lucrul în echipă în prevenirea violenţei 

în familie.  Au fost pregătiţi 90 specialişti. 

2. În cadrul Campaniei 16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen reprezentanţii 

Ministerului Sănătăţii şi Direcţiile de ocrotire a sănătăţii au participat la Mesele Rotunde 

regionale “Practici de aplicare a Ordonanţei de Protecţie” organizate în parteneriat de către 

MMPSF, Gender-Centru, MS, MAI, Procuratura Generală, cu suportul Misiunii OSCE în 

Moldova (acoperind următoarele raioane: la Cahul (Leova, Basarabeasca, Vulcăneşti, 

Comrat, Cimişlia, Cahul), la Bălţi (Bălţi, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ungheni, Telenești), la 

Chişinău (Hînceşti, Nisporeni, Călăraşi, Străşeni, Ştefan-Vodă, Orhei, Criuleni). A fost 

discutat rolul specialiştilor locali, inclusiv medicilor, în facilitarea / asistenţa victimelor VF 

la obţinerea ordonanţei de protective (OP). 

3. Au fost instruiţi, cu suportul UNFPA, 50 medici obstetricieni-ginecologi şi moaşe din 

regiunea Transnistreană în domeniul sănătăţii reproducerii ce vizează standardele de 

consiliere, drepturile pacientului, tehnologia contracepţiei, HIV/SIDA, violența în familie. 

4. Accesul populaţiei la servicii de consiliere şi testare voluntară (CTV) la infecţia HIV este 

asigurat în 67 cabinete, inclusiv 7 cabinete în teritoriile de est şi 8 în instituţii penitenciare, 

cu acoperirea tuturor teritoriilor administrative. De aceste servicii beneficiază 100% din 

solicitanţi, inclusiv femeile gravide şi persoanele din categoria de vârstă 15-24 ani. Este 

asigurat accesul gravidelor la consiliere şi testare voluntară, şi confidenţială, nivelul de 

acoperire cu testare la HIV a gravidelor aflate sub supraveghere medicală a constituit 99,4%. 

5. În scopul menţinerii situaţiei epidemice în limitele unei epidemii HIV/SIDA concentrate şi 

reducerea vulnerabilităţii populaţiei Republicii Moldova la infecţia HIV/SIDA şi ITS, şi 

minimizarea consecinţelor a fost elaborat şi aprobat Programul Naţional de prevenire şi 

control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1143 din 16.12.2010, unul din obiective de bază fiind 

Fortificarea capacităţilor resurselor umane prin educaţie formativă, trening-uri în domeniul 

HIV/SIDA. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  
Recomandări:  

1. Instruirea tuturor medicilor de familie, a asistentelor medicale comunitare la subiectul 

violenţei în familie în contextul Instrucţiunilor recent aprobate. 

2. Includerea în formarea continue a lucrătorilor medicali a modulului în domeniul violenţei 

în familie. 

 

Activitatea 5.1.4. Colectarea, analizarea şi utilizarea datelor statistice dezagregate în funcţie 

de sex, precum şi a rezultatelor studiilor realizate prin prisma de gen în procesul de 

planificare şi implementare a politicilor sectoriale. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MS, BNS 
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Informaţia despre realizare: 

1. Conform informaţiilor Ministerului Sănătăţii, trimestrial are loc colectarea, analizarea şi 

utilizarea în procesul de planificare şi implementare a politicilor sectoriale, a indicatorilor 

medico-demografici dezagregaţi în funcţie de vârstă, sex şi mediu, rata avorturilor pe vârste, 

rata avorturilor şi naşterilor la adolescente (15-19 ani), rata mortalităţii materne după cauze 

de deces, pe medii şi grupe de vârstă şi ponderea naşterilor asistate de personal medical.  

2. Concomitent, prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 969 din 15.12.2011 a fost aprobat 

Planul de  acţiuni pentru implementarea Programului naţional strategic în domeniul 

securităţii demografice a Republicii Moldova 2011-2013, unul  din obiective fiind orientat la 

Consolidarea capacităţilor statisticii medicale pentru ajustarea la cerinţele internaţionale. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  
Recomandări:  

1. Instruirea specialiştilor din domeniu în vederea interpretării, utilizării datelor statistice la 

elaborarea politicilor sectoriale sensibile la dimensiunea de gen. 

 

Obiectivul specific 5.2. Reducerea discrepanţei de gen în speranţa de viaţă la naştere a femeilor şi 

bărbaţilor. 

Activitatea 5.2.2. Identificarea măsurilor pentru reducerea factorilor cauzali de creştere a 

discrepanţei în speranţa de viaţă a femeilor şi bărbaţilor. 

Termenul de executare: 2011 

Responsabilii de realizare: MS, MEd, MMPSF  

Informaţia despre realizare: 

1. În prezent, speranţa de viaţă la naştere este de 65,0 ani pentru bărbaţi şi 73,4 ani pentru 

femei, însă comparativ cu statele UE, acest indicator pentru Republica Moldova rămâne a fi 

mai redus. Speranţa de viaţă a femeilor este mai mare decât a bărbaţilor cu 8,4 ani, fapt 

determinat atât de ratele mortalităţii copiilor de sex masculin în primii ani de viaţă, cât și de 

nivelul ridicat al mortalităţii premature a bărbaţilor în vârstă aptă de muncă, condiționat de 

factori socio-culturali. 

2. În contextul elaborării Raportului periodic combinat 4-5 cu privire la implementarea 

CEDAW în Moldova au fost identificate unele probleme în baza cărora pot fi adoptate 

măsuri pentru reducerea factorilor cauzali ai discrepanţei în speranţa de viaţă a femeilor şi 

bărbaţilor. Astfel, în rândul bărbaţilor se constată un nivel de mortalitate specifică mai înalt 

(13,5%) comparativ cu femeile (11,0%), explicat parțial prin specificul profesiilor şi 

îndeletnicirilor cu un risc sporit pentru viaţă cum este, de exemplu, mortalitatea înaltă prin 

traume ca rezultat al accidentelor rutiere, lucrărilor de construcţie etc., parțial și prin 

comportamente antisociale (abuz de alcool etc.). Acest indicator în grupele de vârstă de 25-

39 ani la bărbaţi este de 3 ori mai mare decât la femei, iar în grupele de vârstă cuprinsă între 

40-69 ani este de 2 ori mai mare. Comportamentul  adictiv şi anume abuzul de alcool 

constituie o problemă medico-socială de importanţă crescândă. 

3. Reducerea mortalităţii la populaţia în vârstă aptă de muncă reprezintă o problemă majoră de 

sănătate publică. Profilaxia traumatismului şi intoxicaţiilor, depistarea precoce şi tratamentul 

adecvat al maladiilor cardiovasculare, oncologice şi infecţioase (tuberculoza) sunt direcţiile 

prioritare în acest domeniu. 

4. În scopul realizării Hotărîrii Guvernului nr.768 din 12.10.2011 „Cu privire la aprobarea 

Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova 

(2011-2025)”, de către Ministerul Sănătăţii a fost elaborat şi aprobat un Plan de acţiuni 

pentru implementarea Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a 

Republicii Moldova 2011-2013 (ordinul nr.969 din 15.12.2011), care conţine activităţi de 

elaborare şi implementare a programelor specifice în domeniul dat, îndreptate spre:  

- Asigurarea accesului larg al populaţiei la servicii de sănătate calitative în funcţie de 

necesităţile grupurilor din structura populaţiei;  

- Promovarea modului  sănătos de viaţă pentru toate categoriile de populaţie, prin: 

a) Intensificarea activităţii privind sporirea nivelului de cultură sanitară a populaţiei 
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b) Promovarea acţiunilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi 

netransmisibile.  

* Notă: domeniul de activitate este unul intersectorial, astfel combinarea eforturilor mai multor 

structuri de resort constituie o precondiţie importantă pentru reducerea factorilor care afectează 

speranţa de viaţă a femeilor şi bărbaţilor. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Fortificarea cooperării sistemului de sănătate cu sistemul educaţional la capitolul promovării 

modului de viaţă sănătos. 

2. Evaluarea eficienţei acţiunilor menţionate  

3. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative focusate pe promovarea modului de viaţă 

sănătos având în vizor specificul de gen.  

Activitatea specifică 5.2.3. Ameliorarea sănătăţii mintale şi fizice, în scopul prevenirii 

comportamentelor riscante pentru sănătate (suicid, consum abuziv de alcool, droguri) prin 

aplicarea tratamentelor. 

Termenul de executare: 2010-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 

Informaţia despre realizare: 

1. În cadrul dezvoltării bazei legislative şi racordarea la rigorile internaţionale, în ceea ce 

priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu tulburări mintale şi de comportament şi 

demnităţii umane, a fost instituit, de către grupul tematic de lucru în privinţa drepturilor 

omului în sănătatea mintală, Planul de lucru pentru anul 2011, şi stabilite obiectivele 

principale, reieşind din necesităţile naţionale şi recomandările Comitetului cu privire la non-

discriminare în domeniul drepturilor economice, sociale şi culturale. 

2. Agenda de lucru a fixat ca priorităţi de bază pentru anul 2011, reformarea sistemului 

capacităţii legale a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi introducerea deciziilor asistate, 

implementarea serviciului de apărare a drepturilor pacienţilor în instituţiile psihiatrice - 

pilotarea ombudsmanului în instituţiile psihiatrice, descentralizarea şi dezinstituţionalizarea 

serviciilor de asistenţă psihiatrică. 

3. La data de 30 martie 2011 a fost inaugurată deschiderea oficială a Centrului Naţional de 

Sănătate Mintală al cărui departament clinic este dotat cu utilaj indispensabil şi personal 

calificat, şi duce activitatea în domeniul reabilitării psiho-sociale, ocupaţii, treninguri cu 

copiii, adolescenţii şi persoanele mature cu comportament deviant. 

4. În aspectul promovării continuităţii implementării politicii de sănătate mintală, a fost 

elaborat proiectul Programului Naţional privind Sănătatea Mintală pentru anii 2012-2016, 

care a fost examinat în cadrul şedinţei Colegiului Ministerului Sănătăţii din 5 octombrie 

2011 şi propus pentru examinare autorităţilor publice centrale competente. Proiectul a fost 

examinat de comun cu experţii Biroului european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în 

cadrul atelierului de lucru din perioada 8-9 noiembrie 2011, mun. Chişinău. 

5. În scopul instituirii unui sistem de servicii comunitare de sănătate mintală, completarea şi 

ajustarea Standardelor minime de calitate la standardele internaţionale a fost elaborat 

proiectul Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru al Centrelor 

comunitare de Sănătate Mintală şi a standardelor minime de calitate”. 

6. În scopul asigurării continuităţii dezvoltării serviciilor comunitare de sănătate mintală şi 

apropierea lor de beneficiari, Ministerul Sănătăţii a elaborat proiectul Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor comunitare şi integrarea sănătăţii mintale în medicina primară pentru 

anii 2012-2021, în grup de lucru de comun cu specialiştii de profil, societatea civilă şi 

organismele internaţionale (OMS, Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare). 

7. În planul colaborării regionale, Ministerul Sănătăţii de comun cu ţările Europei de Sud Est, 

au semnat Declaraţia privind Programul pe termen lung de colaborare regională şi 

dezvoltarea sănătăţii mintale, ca prioritate a legislaţiei Uniunii Europene. 
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8. Întru asigurarea măsurilor de educare şi sensibilizare a populaţiei orientate spre prevenirea 

afecţiunilor psihice şi necesitatea soluţionării problemelor de sănătate mintală, de comun cu 

ONG Somato, a fost organizată şi demarată campania de susţinere a persoanelor cu 

probleme de sănătate mintală pe toată durata lunii mai, cu genericul „Să fim alături de cei cu 

probleme de sănătate mintală”. Campania a demarat prin prezentarea mesajului în cadrul 

emisiunii televizate „Moldova în direct” la postul TV Moldova, de la data de 5 mai 2011. De 

asemenea, întru sensibilizarea opiniei publice şi autorităţilor publice locale, au fost 

desfăşurate mese rotunde în cadrul consiliilor locale ale or. Ungheni şi Rezina, mun. 

Chişinău şi Bălţi, publicate articole în ziarele locale şi difuzate spoturi publicitare la 

posturile locale şi naţionale de radio şi televiziune. 

9. Întru asigurarea măsurilor de educare şi sensibilizare a populaţiei orientate spre prevenirea 

afecţiunilor psihice şi necesitatea soluţionării problemelor de sănătate mintală a fost 

organizată şi desfăşurată la data de 10 octombrie - Ziua mondială a sănătăţii mintale sub 

genericul „O motivare pentru starea de bine mintală”, conform ordinului Ministerului 

Sănătăţii nr. 720 din 27 septembrie 2011. 

10. La moment, în republică, îşi desfăşoară activitatea 5 Centre comunitare de sănătate mintală, 

care oferă servicii de reabilitare medico-psihosocială şi incluziune socială atât pentru 

persoanelor cu probleme de sănătate mintală (maturi şi copii), cît şi familiilor şi rudelor lor, 

cu accent pe plasarea şi integrarea persoanei în societate. În Centrele respective se acordă 

servicii de consultanţă psihologică, servicii de psihocorecţie, servicii ergoterapeutice şi 

fizioterapie, cât şi se efectuează vizite la domiciliu. În evidenţa Centrelor respective se află 

circa 13 mii de beneficiari. Datorită varietăţii specialiştilor care activează în aceste Centre 

60% din pacienţi au primit consultaţii la medicul psihiatru, iar 40% - la psiholog, logoped şi 

alte servicii.  

11. În contextul dezvoltării reţelei de servicii comunitare de sănătate mintală şi fondare de 

Centre Comunitare, actualmente se află în proces de deschidere Centrul Comunitar de 

Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Raional Briceni. 

12. O atenţie sporită se acordă consolidării capacităţilor resurselor umane din sistem. Au fost 

elaborate module noi şi completată curricula pentru instruirea universitară şi post-

universitară în domeniul sănătăţii mentale. 

13. Cu suportul organismelor internaţionale au fost elaborate şi editate următoarele ghiduri: 

„Reabilitarea psihosocială în sănătate mintală” (500 ex.), „Managementul de caz” (500 ex.), 

„Terapia comunitar afirmativă” (500 ex.), „Soluţionarea crizelor şi echipele de tratament la 

domiciliu în sănătate mentală” (500 ex.), „Sănătatea Mintală şi problema eradicării sărăciei 

în RM” (500 ex.), „Tipuri de servicii comunitare de sănătate mentală” (500 ex.), 

„Managementul calităţii serviciilor de sănătate mintală” (500 ex.), „Psihoterapia în Sănătate 

Mintală” (170 ex.–rus, 170ex.–rom.)„Cum funcţionează un serviciu comunitar de sănătate 

mintală” (500 ex.), „Echipa comunitară de sănătate mintală” (500 ex.).  

14. Adiţional fost elaborat „Îndrumar legislativ şi normativ în acordarea serviciilor de sănătate 

mintală”, în vederea acordării specialiştilor din domeniu – o sursă comprehensivă a bazei 

legislative existente în Sănătatea Mintală.  A fost elaborată programa analitică de instruire a 

persoanelor angajate în serviciile comunitare de Sănătate Mintală, în vederea fortificării 

capacităţilor în domeniul psihiatriei comunitare.  

15. Întru asigurarea formării continue a specialiştilor în domeniul psihiatriei comunitare, prin 

parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie ”Socola”, Iaşi, România, a fost deplasat un grup de 

medici psihiatri, psihologi pentru participarea la al Doilea Congres Internaţional de 

Psihiatrie Integrativă şi Expertală cu tema ”Multidimensionalitatea asistenţei psihiatrice. 

Modele de asistenţă psihiatrică comunitară. Proiect macro-mod”, care s-a desfăşurat în 

perioada 3-6 noiembrie 2011, Iaşi, România. 

16. Consumul abuziv de alcool este o problema sociala, soluţionarea căreia necesita o abordare 

intersectoriala, cu implicarea tuturor membrilor societarii. Ministerul Sănătăţii a înaintat 

propunerile de rigoare şi a fost elaborat, cu participare intersectoriala, primul proiect de 
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Program Naţional privind reducerea consumului de alcool în Republica Moldova pentru anii 

2012-2020, ce prevede un şir de măsuri în vederea reduceri consumului de alcool. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Dezvoltarea măsurilor menţionate cu accent pe servicii de calitate, având în vizor 

specificul de gen. Evaluarea eficienţei serviciilor menţionate.  

2. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative focusate pe promovarea modului de 

viaţă sănătos având în vizor specificul de gen. 

 

Activitatea 5.2.4. Organizarea campaniilor de informare a populaţiei privind factorii care 

influenţează creşterea discrepanţei în speranţa de viaţă a femeilor şi bărbaţilor, cum ar fi 

traumatismele şi accidentele  

Termenul de executare: 2010-2011  

Responsabilii de realizare: MS, MEd, MAI, MTID  

Informaţia despre realizare: 

1. Organizarea acţiunilor de informare a populaţiei cu referire la factorii ce afectează sănătatea 

femeilor şi bărbaţilor reprezintă instrument important în formarea unor comportamente mai 

responsabile. În acest sens menţionăm eforturile structurilor abilitate în domeniu. Astfel, pe 

parcursul anului 2011 în cadrul MAI au fost organizate 21 conferinţe de presă şi interviuri, 

informaţiile propriu-zise care includ date despre măsurile concrete întreprinse de către MAI 

la acest capitol. Totodată, comunicatele informative au fost plasate pe site-ul oficial al MAI, 

fiind preluate de posturile de televiziune din ţară. 

2. În conformitate cu Acordul Bianual de Colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Biroul 

Regional pentru Europa al OMS pentru anii 2010-2011 şi în scopul consolidării capacităţii 

în prevenirea violenţei şi traumatismelor prin sporirea capacităţii sistemului de sănătate în 

sectorul public şi altor sectoare, în perioada 2-3 martie 2011 a fost organizat Atelierul de 

lucru „Măsuri de prevenire ale alcoolismului, violenţei şi traumatismelor”, iar la 4 martie 

2011 atelierul de lucru destinat politicilor de prevenire ale alcoolismului, violenţei şi 

traumatismelor. La aceste evenimente au participat circa 40 specialişti. 

3. În luna octombrie 2011 MTID a desfășurat seminarul cu privire la prevenirea bolilor, 

ocrotirea sănătăţii şi prevenirea traumatismelor a angajaţilor. 

4. O atenţie sporită a fost acordată organizării campaniilor de informare a populației cu referire 

la diverse aspecte de sănătate, dedicate unor evenimente specifice: 10 septembrie - Ziua 

mondiala de prevenire a suicidului, 2 octombrie - Ziua Mondială fără alcool, 21 noiembrie - 

Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere, 31 mai – Ziua 

Internațională „Nu tutunului!”, etc. Realizarea acţiunilor menţionate a contribuit la creşterea 

nivelului de informare a populaţiei privind factorii care influenţează comportamentele 

femeilor şi bărbaţilor, atitudinea lor faţă de propria sănătate şi viaţă. 

* Notă: Menţionăm că activităţile 5.2.2 şi 5.2.4 şi 5.3.4 practic se suprapun după conţinut, 

respectiv necesită combinare la etapa următoare.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  
Recomandări:  

1. Evaluarea eficienţei acţiunilor menţionate. 

2. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative focusate pe promovarea modului de 

viaţă sănătos având în vizor specificul de gen. 

 

Obiectivul specific 5.3. Reducerea factorilor socio-economici ce favorizează mortalitatea 

maternă, în special în rîndul femeilor din zonele rurale. 

Activitatea 5.3.1. Dezvoltarea şi prestarea serviciilor de sănătate reproductivă femeilor şi 

bărbaţilor, în special tinerilor, la nivel de asistenţă medicală primară, inclusiv instruirea 

personalului medical şi elaborarea instrucţiunilor şi standardelor corespunzătoare. 

Termenul de executare: 2010-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 
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Informaţia despre realizare: 

1. În republică funcţionează 47 de cabinete de sănătate a reproducerii, 12 Centre de Sănătate 

Prietenoase Tinerilor, 3 Centre de Sănătate pentru Femei cu un spectru larg de servicii 

diagnostic-curative. 

2. Pe data de 19 aprilie 2011, a fost aprobat Cadrul conceptual de extindere a Serviciilor de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor, iar la data de 26 septembrie 2011 a fost semnat 

Memorandumul de Înţelegere între Direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi 

Ministerul Sănătăţii cu privire la Proiectul moldo-elveţian: Generaţia sănătoasă (servicii de 

sănătate prietenoase tinerilor în Moldova). 

3. În acest context, prin ordinul ministrului nr.956 din 13.12.2011 „Privind extinderea 

serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la nivel naţional”, la nivelul asistenţei medicale 

primare, începînd cu 1 ianuarie 2012 vor fi create Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, 

care vor fi finanţate din Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. 

4. În contextul realizării procesului de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la 

nivel naţional, prin dispoziţia Ministerului Sănătăţii nr.5 din 04.01.2012 a fost instituit 

grupul de lucru pe componentul: 

- Instruirea antenatală şi anticoncepţională a adolescenţilor şi cuplurilor tinere. 

- Revizuirea actelor normative care vizează oferirea serviciilor de sănătate prietenoase 

tinerilor în Republica Moldova. 

- Revizuirea curriculei universitare, postuniversitare şi de instruire continuă a USMF „Nicolae 

Testemiţanu”, în vederea completării acesteia cu subiecte ce ţin de sănătatea şi dezvoltarea 

adolescenţilor. 

- Cooperare intersectorială şi comunicare pentru dezvoltarea adolescenţilor şi promovarea 

serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. 

5. În perioada 14-19 noiembrie 2011, cu participarea experţilor internaţionali, au fost 

organizate cursul avansat în sănătatea adolescenţilor cu participarea a 42 specialişti din 

sistemul de sănătate; atelierul de lucru pentru revizuirea curriculei universitare şi 

postuniversitare în domeniul sănătăţii şi dezvoltării adolescentelor, la care au participat 23 

specialişti din domeniu. Cu suportul OMS, pe parcursul anului 2011, au continuat activităţile 

ce ţin de reglementarea serviciilor de sănătate în şcoli. 

* Notă :  la următoarea etapă de activitate, acţiunile trebuie focusate mai relevant asupra realizării 

obiectivului de reducere a factorilor socio-economici ce favorizează mortalitatea maternă, în 

special în zonele rurale 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Monitorizarea / Evaluarea eficienţei, calităţii serviciilor menţionate 

2. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative cu referire la serviciile existente. 

 

Activitatea 5.3.2. Asigurarea disponibilităţii, acceptabilităţii şi utilizării mijloacelor 

moderne de control al fertilităţii de către femei şi bărbaţi, în special în zonele rurale, cu 

scopul eliminării cazurilor de avort ca mijloc de control al fertilităţii. 

Termenul de executare: 2010-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

1. Cu suportul organismelor internaţionale (UNFPA), Ministerul Sănătăţii a beneficiat de un 

lot important de produse în sănătatea reproducerii (contraceptive moderne în sumă de 

166.381,58 $ SUA). Produsele respective au fost distribuite instituţiilor medicale din 

republică şi sunt repartizate prin intermediul a 47 de cabinete de sănătate a reproducerii din 

cadrul Centrelor Medicilor de Familie populaţiei, inclusiv din grupurile vulnerabile. 

2. În scopul asigurării dreptului populaţiei la sănătatea reproducerii, sporirii accesului 

populaţiei, inclusiv din localităţile rurale şi din grupurile vulnerabile, la preparate de 

contracepţie, în Normele metodologice de aplicare în anul 2011 a Programului unic al 
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asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin ordinul comun nr.348/56-A din 

29.04.11 al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, la 

nivelul asistenţei medicale specializate de ambulatoriu „persoanele din grupele de risc 

medical şi social condiţionate sunt asigurate cu dispozitive medicale şi contraceptive cu 

efect prolungat”, procurate de instituţie. 

3. În scopul asigurării accesibilităţii sporite la servicii medicale de înaltă calitate de 

întrerupere voluntară a cursului sarcinii, fără pericol pentru viaţa şi sănătatea reproductivă 

a femeii gravide, promovarea practicilor sigure, inofensive şi calitative ale îngrijirii în 

întreruperea voluntară a cursului sarcinii, bazate pe dovezi ştiinţifice, în contextul 

respectării drepturilor omului, Ministerul Sănătăţii a elaborat şi aprobat Standardele pentru 

efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii de siguranţă (ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 

482 din 14.06.2011 „Privind aprobarea Standardelor pentru efectuarea întreruperii sarcinii 

în condiţii de siguranţă”). 

* Notă: în vederea evaluării eficienţei activităţii se propune analiza co-raportului dintre femeile  

care utilizează mijloace moderne de control al sarcinii şi nr. de avorturi în perioada de raportare; 

numărul bărbaţilor care utilizează mijloace contraceptive. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Monitorizarea / Evaluarea eficienţei, calităţii serviciilor menţionate. Includerea 

indicatorilor relevanți în sistemul statisticilor de sănătate.  

2. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative cu referire la sănătatea reproducerii 

şi serviciile existente. 

 

Activitatea 5.3.3. Informarea populaţiei privind planificarea familială şi sănătatea 

reproductivă prin prisma de gen, inclusiv promovarea principiului nondiscriminatoriu 

asupra persoanelor care trăiesc cu HIV. 

Termenul de executare: 2010-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

1. Prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.834 din 01.11.2011 a fost aprobat Planul de acţiuni 

pentru organizarea şi desfăşurarea lunii de promovare a cunoştinţelor şi atitudinilor în 

prevenirea infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală, alcoolismului, 

narcomaniei în perioada 1 – 30 noiembrie 2011 şi a Zilei Mondiale de combatere a infecţiei 

HIV/SIDA – 1 decembrie 2011 cu genericul: tendinţa zero: zero cazuri noi de infectare cu 

HIV. Zero discriminare. Zero decese de SIDA. 

2. Au fost organizate un şir de activităţi, dintre care: participarea specialiştilor la emisiuni la 

posturile de radio şi televiziune, publicaţii scrise în sursele mass-media. A fost organizat şi 

desfăşurat procesul de expediere a mesajelor SMS consacrate Zilei Mondiale de combatere a 

infecţiei HIV/SIDA către abonaţii Companiilor Moldcell şi Orange Moldova.  

3. De comun cu organismele internaţionale şi societatea civilă au fost organizate şi desfăşurate 

un şir de activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă şi de prevenire a infecţiei 

HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală, alcoolismului, narcomaniei în rîndul 

populaţiei generale şi grupul de populaţie cu risc sporit, aşa ca: Expoziţie foto, banere, 

postere la Shoping Center Malldova; distribuirea materialelor informaţionale de către 

voluntari la Shoping Center Malldova; concerte consacrate evenimentului şi activităţi pentru 

părinţii cu copii la la Shoping Center Malldova. 

4. În scopul promovării unui mod de viaţă sănătos, prevenirii infecţiei cu HIV, sprijinirii 

persoanelor HIV infectate, Ministerul Sănătăţii în colaborare cu alte părţi interesate, au 

elaborat Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 

transmitere sexuală pentru anii 2011-2015. De asemenea, în colaborare cu societatea civilă, 

sunt realizate 49 programe şi proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor, prevenire, 



42 

 

reabilitare şi asistenţă psihosocială în rândurile populaţiei şi grupurilor cu risc sporit de 

infectare. 

5. În parteneriat cu Ministerul Educaţiei, administraţia publică locală, societatea civilă au fost 

organizate şi desfăşurate evenimente sociale şi informaţionale şi distribuite populaţiei 

materiale informaţionale. Activităţile de prevenire a infecţiei HIV/SIDA în rândurile 

tineretului după principiul „de la egal la egal” se efectuează de 3000 de formatori instruiţi. 

Educaţia „de la egal la egal”, o iniţiativă pentru tinerii care urmăresc scopul de a-şi dezvolta 

cunoştinţele, aptitudinile, concepţiile, deprinderile, responsabilităţile şi grija faţă de propria 

sănătate. Pentru prima dată, în calitate de educatori „de la egal la egal” au fost pregătiţi elevi 

ai claselor superioare din instituţiile de învăţământ preuniversitar. Beneficiari ai activităţilor 

educatorilor „de la egal la egal” au fost 137 255 de tineri.  

* Notă: domeniul de activitate este unul intersectorial, astfel responsabilizarea mai multor structuri 

de resort ar condiţiona implicarea activă a acestora. Monitorizarea eficienţei activităţilor de 

informare rămâne o precondiţie importantă de promovare a modului sănătos de viaţă în rândul 

populaţiei, în special a tinerilor. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi. 

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora.  

2. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative focusate pe promovarea modului 

de viaţă sănătos având în vizor specificul de gen, specificul grupurilor ţintă. 

 

Activitatea 5.3.4. Promovarea în societate a unui mod sănătos de viaţă, inclusiv în rîndurile 

adolescenţilor şi tinerilor, prin prisma Programului naţional de promovare a modului sănătos 

de viaţă pentru anii 2007-2015. 

Termenul de executare: 2010-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

1. Pe parcursul anului 2011 s-au desfăşurat campanii de informare, educaţie, comunicare 

privind promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate prin intermediul Zilelor Mondiale 

de combatere a maladiilor. În acest sens pe parcursul anului au fost organizate circa 15 

campanii de informare. 

2. De asemenea, s-au derulat activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă în cadrul lunii 

de promovare a cunoştinţelor medico-igienice privind infecţiile cu transmitere sexuală, 

HIV/SIDA (decembrie), alcoolismul şi narcomania (noiembrie), bisăptămânalului 

“Anticancer” în perioada 30 mai – 12 iunie 2011; săptămânii de promovare a cunoştinţelor 

medico-igienice în profilaxia tuberculozei în perioada 17-23 martie 2011; săptămânii 

Europene a Imunizărilor în perioada 23 – 30 aprilie 2011.  

3. Informarea populaţiei privind promovarea sănătăţii se realizează cu succes prin sursele 

mass-media. La radioul national se difusează permanent emisiunea săptămânală “Medicina 

pentru toţi”, consacrată problemelor prioritare ale sănătăţii publice, profilaxiei maladiilor, 

educaţiei pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă, planificarea familială, 

inclusive sănătatea adolescenţilor şi tinerilor. 

4. În total la activităţile de instruire din cadrul Centrelor prietenoase tinerilor au participat circa 

20 000 tineri.   

5. Ministerul Tineretului şi Sportului a susținut programe de promovare a unui mod sănătos de 

viață, de prevenire a alcoolismului, toxicomaniei și narcomaniei, a bolilor sexual-

transmisibile, facilitarea accesului tinerilor la educația sexuală și acțiunile de ocrotire a 

sănătății reproductive a tinerilor. În acest sens, Ministerul Tineretului și Sportului a 

contribuit la realizarea aproximativ a 10 proiecte în acest domeniu. Unul din cele mai 

importante a fost realizat în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineri din Soroca 

„Dacia”, ce a presupus promovarea Campaniei  de informare referitor la problema HIV-

SIDA (sub forma de evenimente culturale), precum și Forumul național „Rolul și 

oportunitățile organizațiilor de tineret și studențești în prevenirea HIV/SIDA”.  
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6. De asemenea, au fost organizate 5 tabere de vară cu caracter instructiv pentru copii și tinerii 

privind modul sănătos de viață din 3 raioane și UTAG la care au participat 547 educatori de 

la egal la egal şi 146 consultanţi adulţi. În urma proiectului a fost dezvoltată o reţea 

consolidată de educatori de la egal la egal în majoritatea instituţiilor de învăţământ din cele 4 

regiuni ale Republicii Moldova. Astfel, menționăm și  gradul ridicat de implicare, în 

organizarea şcolilor de vară, a autorităţilor centrale şi locale: Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Consiliile Raionale, DGÎTS, Primăriile şi administraţiile instituţiilor de 

învăţământ.  

* Notă: domeniul modului sănătos de viaţă este unul intersectorial, fiind necesară conlucrarea mai 

multor instituţii din domeniul sănătăţii, educaţiei. În pofida faptului că MTS nu a fost 

responsabilizat expres de activitate, colaboratorii ministerului cu partenerii au depus eforturi 

semnificative în domeniu.    

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  
Recomandări:  

1. Evaluarea eficienţei acţiunilor menţionate 

2. Elaborarea şi diseminarea materialelor informative focusate pe promovarea modului de 

viaţă sănătos având în vizor specificul de gen, specificul grupurilor ţintă. 

 

 

Concluzii la domeniul 5.  

În vederea fortificării domeniului Sănătate au fost planificate 11 activităţi, acestea fiind 

realizate în termenii abordaţi, şi având impact general benefic asupra: 

- integrării dimensiunii de gen în politicile din sectorul sănătăţii, 

- consolidării capacităţilor lucrătorilor medicali în scopul prestării serviciilor medicale 

calitative, 

- identificării măsurilor pentru reducerea discrepanţelor în speranţa de viaţă a femeilor şi 

bărbaţilor, 

- informării populaţiei privind planificarea familială şi sănătatea reproductivă prin prisma 

de gen, 

- promovării în societate a unui mod sănătos de viaţă, în special în rândurile 

adolescenţilor şi tinerilor. 

Probleme identificate: 

- capacităţi insuficiente a medicilor de familie, a asistentelor medicale de lucru cu cazurile de 

VF; 

- lipsa modulului în domeniul violenţei în familie în curricula formării continue a lucrătorilor 

medicali; 

- promovarea insuficientă a modului  sănătos de viaţă pentru toate categoriile de populaţie;   

- cooperarea intersectorială insuficientă în promovarea modului  sănătos de viaţă a populaţiei; 

- insuficienţă de materiale informative în promovarea modului  sănătos de viaţă pentru toate 

categoriile de populaţie. 

Recomandări: 

 Instruirea tuturor medicilor de familie, a asistentelor medicale comunitare la 

subiectul violenţei în familie în contextul Instrucţiunilor recent aprobate. 

 Includerea în formarea continue a lucrătorilor medicali a modulului în domeniul 

violenţei în familie. 

 Consolidarea capacităţilor statisticii medicale pentru ajustarea la cerinţele 

internaţionale. 

 Fortificarea cooperării sistemului de sănătate cu sistemul educaţional la capitolul 

promovării modului de viaţă sănătos. Evaluarea eficienţei acţiunilor menţionate.  

 Elaborarea şi diseminarea materialelor informative focusate pe promovarea modului 

de viaţă sănătos având în vizor specificul de gen. 

 Dezvoltarea măsurilor de ameliorare a sănătăţii mintale şi fizice menţionate cu 
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accent pe servicii de calitate, având în vizor specificul de gen. 

 Fortificarea calităţii serviciilor Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, având 

în vizor specificul de gen. 

 Revizuirea curriculei universitare, postuniversitare şi de instruire continuă a USMF 

„Nicolae Testemiţanu”, în vederea completării acesteia cu subiecte ce ţin de 

sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor. 

 Fortificarea capacităţilor specialiştilor în contextul adoptării Standardelor  pentru 

efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii de siguranţă. 

 

 

 

Domeniul 6. Educaţie 

 

 

Obiectivul specific 6.1. Integrarea dimensiunii egalităţii de gen în politicile educaţionale şi în 

procesul educaţional. 

Activitatea 6.1.1. Implementarea recomandărilor tratatelor internaţionale relevante, cu 

preponderenţă a CEDAW, ICESCR, ECHR şi Carta Socială Europeană revizuită în 

strategiile şi planurile naţionale din sectorul Educaţional.  

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: ME / MMPSF 

Informaţia despre realizare 

1. În contextul implementării prevederilor CEDAW, a Pactului internaţional privind Drepturile 

Economice, Sociale şi Culturale, pe parcursul anului 2011 Ministerul Educaţiei a întreprins 

multiple măsuri în vederea asigurării accesului la învăţătură. 

2. Prin articolul 6 al Legii învăţământului, se confirmă dreptul la învăţătură care este garantat, 

indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, de originea şi starea socială, de apartenenţa politică 

sau religioasă, de antecedentele penale. Statul asigură şanse egale de acces în instituţiile de 

stat de învățământ liceal, profesional, mediu de specialitate şi superior, în funcţie de 

aptitudini şi capacităţi. Pornind de la faptul că copiii au şanse egale la instruire, indiferent de 

sex, nu există discipline separate pentru băieţi si fete, nici în învăţământul preuniversitar, 

nici în secundar profesional, mediu de specialitate sau superior. Admiterea în învăţământul 

secundar profesional, mediu de specialitate şi superior se face în baza concursului mediei 

însuşitei din certificatul de studii. 

3. Echilibrul de gen se păstrează la primele trepte de învățământ (primar, gimnazial, liceal).  

Diferenţe apar la treapta de învățământ secundar profesional, unde ponderea băieţilor e mai 

înaltă (69,4% în anul de studii 2010/2011). În învățământul mediu de specialitate fetele 

dețin o pondere mai mare (55,8%); în învățământul superior / instituții de stat – 57,7%; în 

învățământul superior / instituții nestatale – 52,2%. 

4. În perioada 10 ianuarie – 15 iulie 2011 au fost organizate şi au fost susţinute examenele de 

bacalaureat, prin externat, pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, care au vârsta mai mare 

decît 19 ani. În sesiunea 2011 au depus cerere 487 de candidaţi (250 de fete şi 237 de băieţi), 

dintre care 344 candidaţi au obţinut diploma de bacalaureat. 

5. La susţinerea examenelor de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a 

limbii de stat pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova de către cetăţenii străini în anul 

2011 s-au înscris 67 de persoane (14 femei). Au susținut examenele 44 de persoane, din ele - 

10 femei. 

* Notă: activitatea necesită specificare concretă în vedera asigurării implementării şi monitorizării 

mai eficiente. Menţionăm şi necesitatea reajustării indicatorilor de monitorizare / evaluare. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  
Recomandări:  

1. Asigurarea continuării activităţilor menţionate. 
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Activitatea 6.1.2. Revizuirea curriculum-ului naţional din perspectiva dimensiunii de gen.  

Termenul de executare: 2011-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. Conform metodologiei de dezvoltare a curriculei educaționale, acestea se 

actualizează nu mai frecvent decât o dată la 5 ani. La momentul actual, în 

învățământul secundar general se implementează curricula modernizate aprobată în 

anul 2010. Menţionăm faptul, că în 2010 Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu 

Gender-Centru cu suportul UNFPA, au realizat analiza curriculumului naţional prin 

prisma de gen şi au organizat un seminar pentru conceptorii de curriculum / manuale 

în vederea introducerii dimensiunii de gen în manualele şcolare. 

2. Curriculumul învăţământului professional secundar este în process de actualizare. 

* Notă : în contextul actializării curriculum-ului învăţământului profesional secundar este necesară 

analiza de gen al acestuia, instruirea de gen a conceptorilor de curriculum şi autorilor de manuale. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea monitorizării implementării curriculei educaționale preuniversitare, având 

în vizor dimensiunea de gen. 

2. Asigurarea includerii dimensiunii de gen în curricula învăţământului professional 

secundar. 

 

Activitatea 6.1.3. Reflectarea dimensiunii de gen în conţinutul manualelor şcolare 

Termenul de executare: 2011-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. Reflectarea dimensiunii de gen constituie unul dintre criteriile de evaluare a 

manualelor şcolare participante la concurs.  

* Notă : monitorizarea implementării activităţii necesită analiza de gen a manualelor, activitate de 

durată şi care necesită resurse adecvate. Pe viitor în cadrul activităţii este necesară organizarea 

instruirii de gen a autorilor de manuale şi materiale didactice. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea monitorizării gradului de reflectare a dimensiunii de gen în conţinutul 

manualelor şcolare şi materialelor didactice. Elaborarea unui Ghid metodologic de 

monitorizare / evaluare a dimensiunii de gen în conţinutul manualelor şcolare şi 

materialelor didactice. 

2. Asigurarea includerii dimensiunii de gen în calitate de criteriu de evaluare a 

manualelor din învăţământul profesional secundar participante la concurs  şi a 

materialelor didactice. 

 

Activitatea 6.1.4. Integrarea perspectivei de gen în programele de formare iniţială şi continuă 

a profesorilor în contextul drepturilor omului 

Termenul de executare: 2011-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. Perspectiva de gen în contextul drepturilor omului este abordată prin module 

tematice realizate în cadrul stagiilor de formare continuă a profesorilor la Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţiei.   
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2. Pe parcursul  anului 2011 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova studenţii 

Facultăţii de Litere şi Facultăţii Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei au beneficiat de 

Cursul Gender şi Educaţie. Diverse aspecte de gen se regăsesc în curriculumul mai 

multor specialităţi: Antropologie, Ştiinţe Politice, Psihologie, Pedagogie, Sociologie 

şi Asistenţă Socială. Studenţii Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială  beneficiază 

de cursul “Abordări feministe”. Cele menţionate reprezintă componente importante 

ale programului de formare iniţială a profesorilor şi altor specialişti. 

3. Menţionăm realizarea Proiectului de cercetare a USM „Reconceptualizarea formării 

profesionale iniţiale şi continui a specialiştilor din perspectiva interconexiunii 

învăţământului superior şi a mediului economic” (2011 -2014), unde este inclusă 

dimensiunea de gen. Pe parcursul anului 2011 a fost iniţiată analiza impactului 

disciplinei Gender şi Educaţie asupra formării competenţelor studenţilor. Rezultatele 

vor fi publicate în STUDIA UNIVERSITATIS. 

* Notă: menţionăm deficienţe la capitolul colectării informaţiilor. 

Indicatorul de Amendamente sensibile la dimensiunea de gen aprobate de către Minister este unul 

nerelevant.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuării activităţilor menţionate. 

2. Monitorizarea / evaluarea eficienţei acţiunilor menţionate. 

 

Activitatea 6.1.5. Asigurarea accesului fetelor şi băieţilor la diferite servicii şi privilegii, 

inclusiv granturi  şi burse de studii pe bază de egalitate. 

Termenul de executare: 2011-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. Bursele de studii se acordă în baza rezultatelor academice semestriale. Conform HG nr. 453 

din 16.06.2011 ”Cu privire la planul de înmatriculare în învățământul secundar profesional, 

mediu de specialitate și superior”, unul din indicatori este promovarea oportunităților egale 

pentru fete și băieți la admitere la toate treptele de învățământ profesional.  

2. În cadrul proiectelor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi a violenţei 

domestice, OIM a acordat sprijin financiar pentru acordarea instruirilor de orientare 

profesională unui număr de 133 elevi din clasele a 7-a, a 8-a şi a 9-a din 4 şcoli-internat din 

Republica Moldova şi, ca parte a asistenţei de lungă durată, a acordat asistenţă financiară 

unui număr de 30 persoane în vârstă de 16-20 ani (17 fete, 5 băieţi, 6 femei şi 2 bărbaţi), 

foşti absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale (şcoli-internat), pentru continuarea de către 

aceştia a educaţiei formale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 Sursa BNS 
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3. În total în anul şcolar 2010/2011, la studii au fost inscrise 557 884 persoane, dintre care 

283 281(50.8%)  sunt femei. În instituţii de învăţământ primar şi secundar general au fost 

înmatriculate 396 488 persoane, dintre care 197 577 (49,8%) erau fete. În instituţii de 

învăţământ superior, au fost înmatriculate 107 813 persoane, dintre care 61 202 (56,8%) 

erau fete. 

Gradul de implementare:  Activitate realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuării şi monitorizării activităţilor menţionate. 

 

Obiectivul specific 6.2 Reducerea feminizării sistemului educaţional în Republica Moldova 

Activitatea 6.2.1. Promovarea dimensiunii de gen în dezvoltarea resurselor umane la toate 

nivelele de educaţie, în baza studiilor şi practicilor internaţionale. 

Termenul de executare: 2011-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. Conform datelor Ministerului Educaţiei în învățământul primar, secundar, secundar 

profesional, mediu de specialitate și superior în anul 2010-2011 activau 48729 de cadre 

didactice, dintre care 37 959 – femei sau 77,9%.  În instituțiile de învățământ primar și 

secundar general activau 37 405 de cadre didactice, din ele 84,2% - femei. În instituțiile de 

învățământ secundar profesional activau 2257 persoane, din care 52,7% erau femei. În 

instituțiile de învățământ mediu de specialitate activau 2574 de cadre didactice, din ele 

69,8% - femei. În instituțiile de învățământ superior activau 6493 de cadre, din ele 53,1% - 

femei. 

2. În perioada de raportare Ministerul Educaţiei şi instituţiile de învăţământ au continuat 

acţiunile de incurajare a tinerilor absolvenţi de a-şi forma cariera în domeniul pedagogic. În 

cadrul sistemului educaţional nu există impedimente de avansare în cariera didactică legate 

de criteriul de gen.    

* Notă: în contextul activităţii se impun acţiuni de încurajare a bărbaţilor pentru a îmbrăţişa 

profesia de învăţător. În acelaşi timp, sunt necesare şi măsuri de ordin socio-economic în 

vederea stimulării interesului general al tinerilor faţă de activitatea didactică.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial.  

Recomandări:  

1. Întreprinderea acţiunilor de promovare a profesiei de cadru didactic prin valorificarea 

oportunităţilor ambelor genuri. 

2. Analiza practicilor internaţionale în domeniu. 

 

Activitatea 6.2.2. Încurajarea fetelor şi băieţilor pentru înmatricularea în domenii mai 

puţin tradiţionale din punct de vedere al genului, prin intermediul instruirilor vocaţionale. 

Termenul de executare: 2011-2012  

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. În conformitate cu planul de admitere la specialităţile din domenii tradiţionale s-a înregistrat: 

 Pedagogia învăţămîntului primar fete – 259, băieţi – 13; 

 Transport auto – 83 de băieţi şi 22 de fete: 

 Electromecanică : băieţi – 47, fete – 1; 

 Aparate radiotehnice de uz casnic: băieţi – 123, fete – 3; 

 Construcţii civile, industriale şi agricole: băieţi – 123, fete – 9. 

2. Activitatea de promovare a profesiilor  „ne-tradiţionale” pentru femei şi bărbaţi pe piaţa 

muncii include organizarea mai multor acţiuni în acest sens. În mod special menţionăm 

organizarea diferitor cercuri la care au posibilitatea să participe şi băieţii şi fetele. În 2011 

menţionăm deschiderea Cercului “Mîni dibace”, pentru elevii cl.IX-XII din liceul teoretic  
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“Alexandru cel Bun”, Rezina; extinderea activităţii Cercului de lemnărit şi Cercului de 

croşetat la gimnaziul din s.Poiana, Şoldăneşti. Astfel de exemple gasim practic în 

majoritatea instituţiilor de învăţământ. Activitatea în comun în cadrul cercurilor reprezintă o 

platformă de exersare a oportunităţilor de muncă pe viitor şi depăşirea stereotipurilor de 

segregare a profesiilor.  

3. Începînd cu 1 septembrie 2012, Academia Militară a Forţelor Armate urmează să admită la 

studii şi persoane de sex feminin la specialităţile predate în cadrul instituţiei de învăţămînt, 

în acest sens fiind întreprinse măsuri de creare a condiţiilor necesare de instruire şi trai. 

Oportunitatea respectivă este amplu promovată în cadrul campaniilor de informare 

organizate de către Academia Militară a Forţelor Armate în cadrul instituţiilor de învăţămînt 

preuniversitar din ţară şi mijloacele mass-media militară. 

* Notă: în viziunea experţilor este necesară valorificarea mai insistentă a subiectului la nivel de 

instituţii de învăţământ gimnazial, învăţământ profesional şi liceal în contextul pregătirii pentru 

viitoarea carieră. Activitatea 6.2.2 se suprapune cu activitatea 1.1.4.  

Gradul de implementare:   Activitatea realizată parţial / În proces de realizare.  

Recomandări:  

1. Continuarea acţiunilor de informare vizavi de oportunităţile de angajare în câmpul 

muncii a fetelor / băieţilor. 

2. Întreprinderea acţiunilor de eliminare a stereotipurilor de gen din programele de 

educaţie formală / non-formală. 

 

 

Concluzii la domeniul 6. 

În vederea fortificării domeniului Educaţie au fost planificate 7 activităţi, 5 fiind realizate în 

termenii abordaţi, 2 – partial, şi având rezonanţă pozitivă asupra: 

- integrării perspectivei de gen în programele de formare iniţială şi continuă a profesorilor, 

- asigurării accesului fetelor şi băieţilor la diferite servicii şi privilegii, în special din 

grupuri vulnerabile, 

- promovării dimensiunii de gen în dezvoltarea resurselor umane în  educaţie, 

- încurajării  fetelor şi băieţilor pentru înmatricularea în domenii mai puţin tradiţionale, etc. 

Probleme identificate: 

- insuficenţă de materiale didactice / Ghiduri cu referire la problematica egalităţii de gen în 

domeniul educaţional (în special adresate sistemului profesional secundar), 

- insuficienţă de capacităţi a cadrelor didactice, în special din sistemului profesional secundar, 

de abordare a egalităţii de gen în procesul de studii, 

- deficienţe la capitolul colectării informaţiilor cu referire la integrarea perspectivei de gen în 

programele de formare iniţială şi continuă a profesorilor, 

-  menţinerea feminizării semnificative a sistemului educaţional în Republica Moldova, 

- menţinerea stereotipurilor de gen tradiţionale vizavi de divizarea de gen în câmpul muncii şi în 

familie. 

Recomandări: 

 Asigurarea includerii dimensiunii de gen în Curriculumul învăţământului profesional 

secundar, care este în proces de actualizare  

 Asigurarea monitorizării implementării curriculei educaționale prin prisma de gen  

 Asigurarea reflectării dimensiunii de gen în manualele şcolare participante la concurs 

pentru editare. Elaborarea unui Ghid metodologic de monitorizare / evaluare a 

dimensiunii de gen în conţinutul manualelor şcolare şi materialelor didactice. 

 Elaborarea materialelor didactice / Ghiduri cu referire la problematica egalităţii de gen 

în domeniul educaţional (în special adresate sistemului profesional secundar) 

 Instruirea cadrelor didactice, în special din sistemului profesional secundar, cu privire la 

includerea dimensiunii de gen în procesul de studii. 

 Asigurarea continuităţii activităţilor menţionate. Monitorizarea / evaluarea eficienţei 
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acestora. 

 Întreprinderea acţiunilor de promovare a profesiei de cadru didactic prin valorificarea 

oportunităţilor ambelor genuri. Încurajarea bărbaţilor pentru activitatea în domeniul 

pedagogic. 

 Continuarea acţiunilor de informare vizavi de oportunităţile de angajare în câmpul 

muncii a fetelor / băieţilor. 

 Întreprinderea acţiunilor de eliminare a stereotipurilor de gen din programele de 

educaţie formală / non-formală. 

 

 

 

 

Domeniul 7. Combaterea violenţei şi traficului de fiinţe umane 

 

 

Obiectivul specific 7.1. Anihilarea violenţei în familie şi în bază de gen, precum şi a traficului de 

fiinţe umane, în particular cu femei şi fete. 

Activitatea 7.1.1. Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a 

implementării depline a tratatelor internaţionale relevate, ţinînd, în special, cont de 

prevederile CEDAW, Carta Socială Europeană Revizuită   

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MAI, MMPSF, MS, ME, MAEIE 

Informaţia despre realizare: 

1. În contextul implementării angajamentelor internaţionale a Republicii Moldova la capitolul 

dat, autorităţile abilitate în prevenirea şi combaterea VF şi TFU, au întreprins pe parcursul 

anului 2011 mai multe acţiuni în domeniu. Astfel, în vederea asigurării coordonării 

eforturilor specialiştilor structurilor abilitate au fost organizate patru şedinţe trimestriale ale 

Consiliului Coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie. În cadrul şedinţelor au fost discutate diverse chestiuni legate de elaborarea şi 

implementarea politicilor şi acţiunilor strategice în domeniu: Instrucţiunile privind 

intervenţia secţiilor/direcţiilor  asistenţă socială şi  protecţie a familiei, instituţiilor medicale 

şi organelor afacerilor interne în cazurile de violenţă în familie; prezentarea şi analiza 

cazurilor de violenţă în familie înaintate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Mudric, 

Busuioc, Eremia); organizarea Campaniei 16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de 

gen; prezentarea studiului “Violența față de femei în familie în Republica Moldova”; 

aspectele ce țin de finanțarea Instituției publice ”Servicii de asistență subiecților violenței în 

familie”, etc. 

2. În acest sens, MAI a elaborat şi a expediat circulara în subdiviziunile teritoriale de poliţie, 

prin care conducătorilor subdiviziunilor teritoriale de poliţie li s-a trasat drept sarcină 

formarea pe lângă consiliile locale a echipelor multidisciplinare (reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, medicii de familie, asistenţii sociali, profesori, ONG-uri, şefi 

de post, ofiţeri operativi de sector şi formaţiunile obşteşti), în vederea monitorizării şi 

relevării familiilor generatoare de conflict şi celor social-vulnerabile, inclusiv asigurarea 

schimbului de informaţie şi coordonarea activităţilor de prevenţie între actorii şi intervenţia 

în aplanarea situaţiilor de conflict. 

3. În perioada de raportare MAI a continuat monitorizarea şi analiza stării infracţionale, 

inclusiv cu referire la violenţa în familie. Analiza stării infracţionale, în sfera relaţiilor 

familiale denotă faptul, că în anul 2011, în funcţie de calificarea juridică a faptei, au fost 

comise 491 infracţiuni, printre care 22 omoruri (art. 145 CP), 11 vătămări corporale grave  

(art. 151 CP), precum şi 458 infracţiuni în baza art. 2011 (Violenţa în familie) Cod penal. În 

funcţie de consecinţe şi gravitatea faptei, în sfera relaţiilor familiale au fost comise 22 

omoruri, 45 vătămări corporale grave, 75 vătămări corporale medii şi 349 vătămări 

intenţionate uşoare a integrităţii corporale. Analiza motivelor şi cauzelor comiterii 
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omorurilor în cadrul familiei înregistrate în anul curent denotă faptul, în 6 cazuri soţii au 

omorât soţiile, într-un caz concubinul a asasinat-o pe concubină, în 4 cazuri fiul a omorât pe 

tatăl său, în 4 cazuri fiul a asasinat mama, un caz concubinul a omorât-o pe concubina sa, în 

2 cazuri soţia a atentat asupra vieţii soţului, 2 cazuri mama a omorât pruncul nou născut şi 2 

cazuri între fraţi. Analiza infracţiunilor în baza de gen comise în sfera relaţiilor familiale 

(art. 2011 CP), denotă faptul că, urmare acţiunilor violente comise de către agresori în 

cadrul familiei, victime au devenit 376 femei dintre care 16 copii minori şi 82 bărbaţi, 

respectiv calitatea de agresori din această categorie le revine pentru 437 bărbaţi şi 21 femei. 

4. În contextul sporirii răspunderii juridice, pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 165 

din Codul penal (trafic de fiinţe umane), art. 206 Codul penal (trafic de copii), precum şi 

altor infracţiuni, asociate traficului – organizarea migraţii ilegale, au fost operate modificări 

şi completări la Codul penal, Codul familiei etc. 

5. Pe parcursul anului 2011 au foste efectuate operaţiuni cu caracter internaţional în colaborare 

activă cu reprezentanţii organelor de drept ale Polonia, Germania, Ucraina, România, 

Georgia, Azerbaidjan,  prin intermediul SECI/GUANM şi a statelor-membre ale CSI în 

cadrul Biroului de Coordonare pentru Combaterea Crimelor Organizate. Urmare acestor 

operaţiuni au fost relevate mai multe infracţiuni de trafic de persoane, proxenetism, 

organizarea migraţiei ilegale, alte infracţiuni similare. 

6. De asemenea în perioada de referinţă a fost demascată activitatea a 3 grupări criminale 

specializate în trafic de fiinţe umane, în scop de exploatare sexuală a femeilor şi 

proxenetism. Membrii grupării racolau tinere din Republica Moldova, ca ulterior să fie 

exploatate sexual în România şi Cipru de Nord. Pe marginea acestor cazuri au fost reţinute 6 

persoane în privinţa cărora au fost pornite cauze penale. În contextul relaţiilor de colaborare, 

s-au folosit toate oportunităţile pentru a promova imaginea Republicii Moldova. 

7. De regulă, măsurile comune de anihilare a grupărilor criminale specializate în trafic de fiinţe 

umane, inclusiv trafic de femei şi fete, se desfăşoară în comun cu organele de forţă ale 

ţărilor participante, inclusiv reprezentanţi ai Organizaţiilor Internaţionale EUROPOL, 

INTERPOL şi FRONTEX. De asemenea, toate măsurile de investigaţie operativă se 

desfăşoară sub egida Misiunilor EUBAM şi GUAM. 

8. Menţionăm organizarea de către Guvernul RM în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar 

ONU pentru Drepturile Omului a Conferinţei internaţionale cu genericul „Lansarea 

comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi 

traficul de fiinţe umane”. Participarea la eveniment a reprezentanţilor CCTP şi altor structuri 

reprezintă un pas important în îmbunătăţirea capacităţilor teoretice şi practice. 

* Notă: în contextul activităţii menţionăm capacități şi resurse insuficiente de management a 

cazurilor de VF, inclusiv la CEDO / insuficiență de asistență juridică, etc. Este necesară 

eficientizarea activităţii Consiliului Coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie (prin asigurarea cu resurse relevante). 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor în domeniu. Evaluarea eficienţei acestora. 

2. Eficientizarea activităţii Consiliului Coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie prin asigurarea cu resurse relevante. 

 

Activitatea 7.1.2. Integrarea dimensiunii de gen în măsurile de prevenire (de ordin legal, 

politic, social, educaţional şi cultural), în special a celor ce vizează potenţialele victime, în 

particular femei şi fete, precum şi potenţialii agresori. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MAI, MMPSF, MS, MEd, MAEIE 

Informaţia despre realizare: 

1. La compartimentul prevenire, putem menţiona că, MAI a continuat campaniile de 

mediatizare şi informare a societăţii civile despre riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe 

umane şi alte infracţiuni conexe. În acest scop, de comun cu reprezentanţii ONG-lor de 
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profil, au fost organizate şi desfăşurate peste 30 seminare informative în cadrul diverselor 

licee şi şcoli profesionale din ţară, precum şi în cadrul instituţiilor de învăţământ universitar, 

cum ar fi: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Tehnică, Universitatea 

Cooperatist-Comercială, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţeanu”, Universitatea de Stat din or. Comrat şi Universitatea de Stat „B.P. Hajdeu” 

din or. Cahul.  

2. Continuarea acestor măsuri de sensibilizare, rămîn a fi pîrghii importante în diminuarea 

fenomenului traficului de fiinţe umane şi reducerea ofertelor de victimizare a cetăţenilor 

Republicii Moldova, inclusiv a potenţialelor victime minore şi femei. Un pas important în 

promovarea dimensiunii de gen în cadrul măsurilor de prevenire, precum şi în îmbunătăţirea 

capacităţilor teoretice şi practice a reprezentanţilor Centrului pentru combaterea traficului de 

persoane în domeniul combaterii traficului de femei, a constituit-o participarea acestora la 

conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, organizată de către Academia „Ştefan cel 

Mare” a MAI, cu genericul „Problemele actuale privind combaterea traficului de femei”. 

3. Acţiunile de sensibilizare se desfăşoară în majoritatea cazurilor cu suportul material, 

inclusiv repartizarea materialelor informative, ale diverselor ONG-uri de profil, printre care 

enumerăm: Centrul „La Strada”; OIM; Asociaţia Femeilor de carieră juridică; Asociaţia 

Obştească „Femeia pentru Societatea Contemporană”; Centrul Naţional de Prevenire a 

Abuzului faţă de Copii, etc. 

4. Pe pagina oficială „web” a MAI au fost plasate peste 37 informaţii relevante la acest 

compartiment şi au fost acordate 18 interviuri reprezentanţilor mass-media din ţară şi în 

cadrul emisiunilor televizate şi radiofonice în direct. 

5. Menţionăm faptul că în cadrul Campaniei “16 zile de combatere a violenţei în bază de 

gen” au fost organizate multiple acţiuni cu caracter de prevenire a VF şi TFU. Raportul 

este disponibil la www.mmpsf.gov.md 

* Notă: activitatea 7.1.2. se suprapune cu activitatea 7.1.7., necesară fiind combinarea acestora pe 

viitor. Formularea activităţii este una voluminoasă, fiind greu de estimat eficienţa acesteia. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  
Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. 

2. Combinarea activităţilor 7.1.2. şi 7.1.7 în vederea evitării dublărilor. 

 

Activitatea 7.1.3. Considerarea / integrarea dimensiunii de gen în actele normative şi 

administrative cheie, precum şi în politicile privind prevenirea, protecţia şi reabilitarea 

victimelor fenomenelor de TFU şi VF, inclusiv urmărirea penală a agresorilor. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne  

Informaţia despre realizare: 

1. În perioada de raportare acţiunile de implementare a legislaţiei ce vizează prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, s-au axat pe protejarea familiei, excluderea fenomenului 

violenţei faţă de femei şi abuzului faţă de copii, protecţia victimelor, şi implicarea în acest 

proces a structurilor statale, abilitate cu competenţe în domeniu, cît şi întregii comunităţi. În 

anul 2011, au fost pornite 458 cauze penale în temeiul art. 201
1
 Cod penal, de către organele 

de urmărire penală. Respectiv, Codul de procedură penală a fost completat cu articolul 215
1
, 

în care se specifică măsurile de protecţie aplicate victimelor violenţei în familie în care pot fi 

aplicate în cadrul desfăşurării acţiunilor de urmărire penală, prin înaintarea demersurilor 

respective instanţelor de judecată. 

2. Întru monitorizarea procesului de aplicare de către instanţele judecătoreşti a măsurilor de 

protecţie, pentru victimele violenţei în familie, cît şi supravegherea executării măsurilor de 

protecţie, prin indicaţiile ministrului, conducătorilor subdiviziunilor teritoriale de poliţe s-au 

trasat sarcini concrete în vederea eficientizării activităţilor la acest compartiment, precum şi 

întreprinderea măsurilor comune, cu alţi actorii, abilitaţi cu competenţe în domeniu, în 

vederea înaintării demersurilor către instanţa de judecată, privind obţinerea ordonanţei de 

http://www.mmpsf.gov.md/
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protecţie pentru victimele VF. În baza indicaţiei vizate, pentru şefii de post şi ofiţerii 

operativi de sector din subdiviziunile teritoriale de poliţie, au fost elaborate recomandări 

metodice şi modele de documente ce vizează recepţionarea cererilor de la victimele violenţei 

în familie, cît şi înaintarea demersurilor către instanţele judecătoreşti, în vederea emiterii 

ordonanţelor de protecţie şi aplicarea măsurilor de protecţie victimelor violenţei în familie. 

Astfel, pe parcursul anului 2011 în adresa subdiviziunilor teritoriale de poliţie au parvenit 

6114 adresări ce vizează conflictele în cadrul relaţiilor familiale. Ca măsură preventivă, în 

vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în familie, din cele 284 ordonanţe de 

protecţie, emise de către instanţele judecătoreşti şi supravegheate de către organul de poliţie, 

232 demersuri privind aplicarea măsurilor de protecţie victimelor violenţei în familie, au 

fost înaintate instanţelor judecătoreşti nemijlocit de către serviciile de ordine publică. 

3. Concomitent, sarcinile trasate au direcţionat obiectivele în fortificarea activităţilor comune a 

echipelor multidisciplinare formate din reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, medicii de familie, asistenţii sociali, profesori, şefi de post, ofiţeri operativi de sector, 

şi nu în ultimul rînd societatea civilă, în vederea evaluării situaţiilor, monitorizării şi 

relevării familiilor de risc şi celor social-vulnerabile, inclusiv asigurarea schimbului de 

informaţie şi coordonarea activităţilor de prevenţie între actorii, evidenţierea de comun a 

cauzelor şi condiţiilor generatoare de conflict şi intervenţia în aplanarea posibilelor focare. 

La compartimentul vizat, colaboratori serviciilor de ordine publică au intervenit de comun 

cu echipe multidisciplinare în soluţionarea a 207 cazuri de violenţă în familie. 

4. Pe parcursul 2011 au fost elaborate Instrucţiunile privind intervenţia secţiilor/direcţiilor  

asistenţă socială şi  protecţie a familiei, instituţiilor medicale şi organelor afacerilor interne 

în cazurile de violenţă în familie, urmînd a fi aprobate prin Ordinul comun al MMPSF, MAI 

și MS (fiind aprobate în 2012 prin ordine interne de MS, MMPSF). Intsrucținile în cauză 

reprezintă un instrument operațional pentru fiecare din specialiștii implicați în prevenirea și 

combaterea violenței în familie.  

5. În contextul îmbunătăţirii politicilor naționale și sectoriale de asigurare a egalității de gen, 

în data de 3 noiembrie 2011, în parteneriat dintre MMPSF şi BNS, cu suportul Proiectului 

PNUD, UNIFEM “Dezvoltarea sistemului statistic naţional” a fost organizat atelierul de 

lucru cu privire la statisticele de gen şi utilizarea acestora. La atelier au participat 27 

specialişti, unităţi gender din ministerele, agenţiile de resort. Obiectivele atelierului de lucru 

s-au axat pe sporirea capacităților unităților gender de a se documenta, interpreta și utiliza 

datele statisticii oficiale dezagregate după dimensiunea de gen în elaborarea, monitorizarea 

şi analiza politicilor și altor documente strategice în domeniul asigurării egalității de gen, 

fortificarea dialogului dintre elaboratorii de politici și organul principal de producere a 

statisticilor de gen. Drept rezultat, s-a îmbunătăţit calitatea informaţiilor pregătite de 

specialiştii instruiţi pentru prezentul raport. 

6. A fost elaborat proiectul bilateral ce urmează a fi semnat între Republica Moldova şi 

Ucraina în domeniul repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane, migranţilor aflaţi în 

dificultate, copiilor neînsoţiţi, cu asistenţa financiară a OIM. În luna octombrie, cu suportul 

OIM, reprezentanţi ai MMPSF, MAI şi OIM au participat la o masă rotundă în Doneţk - 

regiune pilot de implementare a MNR (Mecanismul Naţional de Referire) în Ucraina, unde a 

fost prezentat proiectul Acordului reprezentanţilor guvernamentali şi neguvernamentali din 

Ucraina. În continuare Grupul de lucru din Republica Moldova urmează să se reunească 

pentru a discuta propunerile şi comentariile parvenite din partea Ucrainei pentru a definitiva 

proiectul şi pentru a începe procesul de negociere a acestuia în anul 2012.   

7. În 2011, cu suportul financiar şi cu expertiza necesară a OIM, a fost revizuit, validat şi 

finalizat proiectul Regulamentului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane. Proiectul urmează a fi re-expediat Ministerului 

Justiţiei pentru avizarea definitivă şi publicarea în Monitorul Oficial.  

8. Totodată, OIM a contribuit la consolidarea capacităţilor Secretariatului permanent (SP) al 

Comitetului naţional de combatere a traficului de fiinţe umane prin suportul continuu 
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acordat în elaborarea cadrului de funcţionare a acestuia şi susţinerea/complimentarea 

financiară în angajarea a doi consultanţi-asistenţi (juridic şi social) în cadrul SP. 

9. În decursul anului 2011, cu suportul OIM, a fost dezvoltată componenta privind protecţia şi 

asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane a Sistemului 

Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”. În acest sens, pe lângă integrarea modulelor 

adiţionale în domeniul traficului de fiinţe umane, violenţei în familie, protecţiei copilului, 

persoanelor cu dizabilităţi şi celor infectaţi cu HIV/SIDA, în Structura Sistemului 

Informaţional Automatizat “Asistenţa Socială” realizată în 2010, doi consultanţi vor analiza 

traseul beneficiarului în cadrul sistemului actual de protecţie socială, serviciile disponibile, 

atât din partea statului şi a societăţii civile, vor compila indicatorii ce urmează a fi incluşi în 

SSIA pentru a distinge fenomenul de TFU, violenţă în familie şi a copiilor rămaşi fără 

ocrotire părintească, inclusiv din cauza migraţiei şi vor elabora chestionare specifice acestor 

domenii. Finalizarea acestui proces va permite pe viitor nu doar realizarea obiectivului de 

integrare a serviciilor prestate în cadrul SNR în sistemul naţional de protecţie socială, dar şi 

obţinerea unor date obiective privind beneficiarii asistaţi, evaluarea corectă şi calitativă a 

necesităţilor acestor persoane şi a serviciilor existente în domeniu, precum şi va facilita 

analiza tendinţelor reale ale fenomenului traficului de fiinţe umane. 

10. La fel, conform comentariului final al Biroului pentru Drepturile Omului şi Instituţii 

Democratice (ODIHR) al OSCE, cu sediul la Varşovia, care cuprinde un ansamblu de 

recomandări relevante asupra dezvoltării conţinutului cadrului legal naţional anti-trafic, s-a 

atestat faptul că în Republica Moldova nu există o legislaţie antidiscriminatorie 

comprehensivă, fapt ce a determinat includerea în proiectul Planului Naţional anti-trafic 

pentru anii 2012-2013 a obiectivului „Promovarea egalităţii de gen”, măsură care a fost 

susţinută de către CCTP şi care va fi realizată ulterior, reieşind din competenţele sale 

instituţionale. 

11. În ceea ce priveşte urmărirea penală pe cazurile de trafic de fiinţe umane menţionăm că, pe 

parcursul anului 2011, angajaţii MAI au relevat 111 infracţiuni de trafic de fiinţe umane, 

comparativ cu 140 infracţiuni în perioada analogică a anului trecut, ceea ce constituie o 

scădere cu 20,7%. Conform analizei cauzelor penale aflate în gestiunea organului de 

urmărire penală al CCTP şi subdiviziunilor teritoriale, au fost identificate 131 victime ale 

traficului, dintre care 103 femei şi 28 bărbaţi, cu traficarea acestora în scop de exploatare 

sexuală – 90 cazuri, exploatare prin muncă – 40 cazuri şi doar într-un singur caz în scop de 

cerşit. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Crearea unui Grup de lucru pentru ajustarea cadrului legal-normativ cu referire la 

ordonanţa de protecţie. Elaborarea unui Plan de acţiuni naţional în prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. 

2. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

 

Activitatea 7.1.4. Dezvoltarea serviciilor pentru victimele violenţei (inclusiv trafic de fiinţe 

umane), în special femei şi fete. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Autorităţile administraţiei publice locale  

Informaţia despre realizare: 

1. Întru executarea prevederilor pct.1.1. al Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 

SNR a fost elaborat şi aprobat prin ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei 

Ghidul privind identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. 

Ghidul poartă un caracter interdepartamental şi reprezintă un instrument operaţional de lucru 

pentru organizaţiile – participante ale SNR. 

2. Pe parcursul anului 2011 şi-au continuat activitatea Cabinetele / Centrele comunitare de 

informare și servicii socile în domeniul VF şi TFU, create în 28 localităţi în cadrul 
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Proiectului „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei 

domestice” implementat de PNUD, UNFPA, OIM şi  Misiunea OSCE în Moldova, în 

parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova şi societatea civilă. În acelaşi timp, drept 

problemă importantă, după finalizarea proiectului, rămâne asigurarea continuităţii acestor 

servicii.   

3. În iulie 2011 a fost lansat proiectul social „Abilitarea Economică a Femeilor Vulnerabile din 

Republica Moldova”, în cadrul căruia peste 300 de victime ale violenţei domestice vor primi 

asistenţă în angajare sau la iniţierea unei afaceri. Proiectul este susţinut de Fundaţia 

ORANGE Moldova şi este implementat de UNFPA, în colaborare cu MMPSF şi MS prin 

intermediul organizaţiilor partenere, după cum urmează: Asociaţia Psihologilor din Tighina, 

Asociaţia familiilor mono-parentale din Cahul, Centrul de Criză Familială “SOTIS” din 

Bălţi şi Asociaţia publică „Artemida” din Drochia. 

4. Direcţia Politici de Asigurare a Egalităţii de Gen şi Prevenirea Violenţei, în parteneriat cu 

societatea civilă a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la activitatea echipei 

multidisciplinare (EMD) pentru asistența victimelor si potenţialelor victime ale TFU. Luând 

în consideraţie crearea şi dezvoltarea a mai multor  EMD pe diferite categorii de beneficiari 

şi diferite domenii, DPAEGPV a venit cu iniţiativa de a modifica textul  acestui document 

pentru elaborarea unui proiect de Regulament-cadru care ar putea servi drept model pentru 

toate EMD. Aceste probleme au fost obiectul discuţiilor în cadrul  Masei rotunde din 19 mai 

2011. 

5. Pe parcursul anului 2011, MMPSF în colaborare cu OIM și Centrul PAS au organizat și au 

participat la seminarele de instruire a echipelor multidisciplinare în scopul extinderii  SNR, 

în domeniile: prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, violenței în familiei și 

asistenţa socială a persoanelor infectate/afectate de HIV /SIDA. Aceste instruiri au avut loc 

în următoarele raioane: Criuleni, Ciadîr-Lunga, Dondușeni, Dubăsari, Taraclia, Strășeni, 

Ialoveni. Astfel, la sfârșitul anului 2011 SNR a fost extins în toate raioanele republicii.   

6. În cadrul programelor sale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, OIM 

susţine financiar asistenţa şi reintegrarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 

fiinţe umane şi a victimelor violenţei domestice plasate în Centrul de Asistenţă şi Protecţie a 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (din subordinea MMPSF).  

7. Astfel în decursul anului 2011, în cadrul programului de prevenire şi protecţie, OIM a asistat 

98 victime a traficului de fiinţe umane şi de 244 victime ale violenţei domestice 

8. În contextul extinderii serviciilor acordate subiecților violenței în familie, la data de 4 

octombrie 2011, în parteneriat cu MMPSF Consiliul Raional Drochia a creat Instituția 

Publică ”Servicii de asistență subiecților violenței în familie” cu două subdiviziuni: Centrul 

Maternal ”Ariadna”,  și Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali, primul 

centru pilot din RM destinat pentru dezvoltarea serviciilor de reabilitare a agresorilor 

familiali.   

* Notă: în contextul activităţii, specialiştii menţionează insuficienţa de servicii, în special lipsa 

locuințelor sociale pentru amplasare temporară a subiecților violenței în familie. 

În viziunea unor experţi este necesară redenumirea Sistemului Naţional de Referire a victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU în SNR a victimelor, deoarece prezenta denumire îngustează 

segmenutul persoanelor victime a diferitor situaţii  vulnerabile, reducându-le la TFU.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. 

2. Evaluarea eficienţei serviciilor prestate. 

3. Continuarea eforturilor în domeniul acreditării serviciilor. 

 

Activitatea specifică 7.1.5. Elaborarea şi pilotarea programelor educaţionale şi cursurilor 

de instruire pentru specialiştii implicaţi în intervenţia cu VF la nivel naţional (judiciar, 

sănătate, educaţie, asistenţă socială, poliţie etc.),  în baza perspectivei de gen.  
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Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, MAI, MS, MEd, Consiliul Superior al Magistraturii 

Informaţia despre realizare: 

1. În vederea consolidării capacităţilor orientate la ajustarea şi implementarea legislaţiei la 

compartimentul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, privind aplicarea măsurilor de 

protecţie pentru victimele violenţei în familie, emiterea ordonanţelor de protecţie, etc., pe 

parcursul anului 2011, în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, au fost desfăşurate 6 

seminare “Implementarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie” 

cu participarea a 140 persoane (judecători, procurori, poliţişti, avocaţi din unităţile 

administrativ-teritoriale), cu suportul Misiunii OSCE în Moldova. Instruirile vizate au fost 

desfăşurate în patru sesiuni, în cadrul cărora, calitatea de formatori a fost atribuită 

reprezentanţilor MAI, MMPSF, Centrului „La Strada” şi psihologilor din cadrul Centrului 

de protecţie şi asistenţă a victimelor din mun. Chişinău. La fel, menţionăm organizarea 

seminarului de formare formatori “Bunele practici de implementare eficientă a ordonanţei 

de protecţie în Republica Moldova”, cu participarea a 20 persoane (judecători, procurori, 

poliţişti, avocaţi). Aceste acţiuni au contribuit la fortificarea capacităţilor specialiştilor 

menţionaţi în lucrul de aplicare a ordonanţei de protecţie. În această listă se înscriu 

organizarea a 2 seminare “Traficul de fiinţe umane ca infracţiune şi drepturile victimelor”, 

cu participarea a 50 persoane (judecători, procurori, avocaţi).  

2. În programele analitice şi planurile tematice pentru facultăţile Academiei „Ştefan cel Mare”, 

precum şi  pentru cursurile Institutului de formare profesională continuă şi cercetări 

ştiinţifice aplicative al Academiei au fost incluse  module speciale cu denumirea: 

„Prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane”. Procesul de 

instruire şi educaţie în domeniul combaterii TFU şi a altor infracţiuni conexe ca: 

constrângerea persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor, organizarea migraţiei ilegale 

este direcţionat asupra studenţilor Facultăţilor Drept şi Securitate şi Ordine Publică, precum 

şi asupra inspectorilor CCTP şi inspectorilor pentru combaterea şederii şi migraţiei ilegale 

din cadrul Institutului de formare profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative, 

punctându-se atât asupra cadrului juridic al Republicii Moldova cât şi cel internaţional, în 

special cel referitor la activitatea poliţienească şi de drept în ansamblu. 

3. În cadrul Institutului de formare profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI de către lectorii catedrei „Socio-umane”, au fost 

organizate instruiri din punct de vedere a modelului SARA de profilaxie, descoperire, 

soluţionare a cazurilor de violenţă în familie şi oferirea asistenţei psihosociale copiilor 

abandonaţi. În anul 2011, în cadrul Institutului cursurile menţionate au fost citite la grupele 

inspectori ai serviciilor poliţiei criminale (perioadele 28.03 – 22.04.2011; 05.09 – 

30.09.2011) pentru 58 colaboratori, şefi de post, ofiţeri operativi de sector (perioadele 14.03 

- 08.04.2011; 03.10 - 28.10.2011) pentru 88 colaboratori, ofiţeri de urmărire penală 

(perioada 28.03- 22.04.2011) pentru 21 colaboratori, şi în perioada 31.10 - 04.11.2011 

pentru 15 colaboratori ai Centrului de combatere a traficului de persoane. 

4. În scopul sporirii abilităţilor profesionale, pe parcursul perioadei de raportare, colaboratorii 

CCTP au participat la diverse seminare de instruire organizate în comun cu: Alianţa pentru 

salvarea familiilor din Moldova cu genericul „Căutarea soluţiilor pentru prevenirea şi 

combaterea pedofiliei în Moldova”; Centrul pentru prevenirea traficului de femei cu privire 

la combaterea infracţiunilor conexe migraţiei; Centrul Internaţional „La Strada” cu tematica 

combaterii traficului de copii, în special sexual şi a celor conexe înfăptuite prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale; „UNICEF” în domeniul combaterii traficului de copii; OIM, 

Centrul de politici şi analize în sănătate, reprezentanţii ONG „Terre des Hommes” cu 

genericul „Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 

umane în cadrul Sistemului Naţional de Referire”. Concomitent, s-a desfăşurat şi seminarul 

de instruire pentru reprezentanţii organelor de drept cu tema: „Investigarea pro-activă a 

cazurilor de trafic”, organizat de către Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică, programul 
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„Centrul pentru prevenirea traficului de femei”, în incinta CCTP, la care au participat ofiţerii 

grupelor pentru combaterea traficului de persoane din subdiviziunile teritoriale. 

5. În cadrul Campaniei 16 zile, colaboratorii MMPSF, MAI, MS, Procuraturii Generale au 

participat în calitate de formatori şi experţi la: 

- instruirea grupurilor ţintă din cadrul echipelor multidisciplinare la nivel comunitar: 28 

noiembrie – Bălţi (zona nord), 09 decembrie – Comrat (zona sud), 15 decembrie Chişinău 

(zona centru) în colaborare cu UNFPA / Centrul de Drept al Femeilor; 

- instruirea actorilor abilitaţi cu competenţe în domeniu (comisarii de poliţie, şefii 

secţii/direcţii asistenţă socială, şefii direcţii medicale, procurori şi administraţia publică 

locală de nivelul II): 06 decembrie – Cahul (zona sud) din raioanele Cahul, Cantemir, 

Leova, Cimişlia, Comrat, Basarabeasca şi Taraclia; la 07 decembrie – Bălţi (zona nord) din 

mun. Bălţi şi raioanele Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ungheni şi Teleneşti; 08 decembrie 

Chişinău (zona centru) din raioanele Hînceşti, Nisporeni, Călăraşi, Străşeni, Ştefan Vodă, 

Orhei şi Criuleni, în colaborare cu Gender-Centru, OSCE;  

- instruirea echipelor multidisciplinare la nivel comunitar din raionul Ungheni în colaborare 

cu UNWomen şi Asociaţia Femeilor “Iniţiativa” din Străşeni (06 decembrie);   

- instruirea actorilor abilitaţi cu competenţe în domeniu (comisarii de poliţie, şefii 

secţii/direcţii asistenţă socială, şefii direcţii medicale, procurori şi administraţia publică 

locală de nivelul II) din raioanele Drochia, Briceni, Edineţ, Rîşcani, Ocniţa şi Soroca, în 

colaborare cu OSCE şi Centrul Maternal din Drochia „Artemida” (30 decembrie). 

6. Întru consolidarea sistemului poliţienesc în luptă împotriva violenţei în familie, de către 

MAI, cu susţinerea UNFPA, a fost elaborat un curriculum pentru şefii de post şi ofiţerii 

operativi de sector, în procesul instruirilor de specializare din cadrul Institutului de formare 

profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative al Academiei "Ştefan cel Mare" a 

MAI, privind implementarea prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie, precum şi metodele de intervenţie şi atribuţiile fiecărui membru al 

echipei multidisciplinare, în cazul elucidării fenomenului violenţei în familie. La fel, a fost 

elaborat manualul pentru studenţii Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI, privind 

implementarea prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie, care urmează a fi coordonat şi supus ediţiei.   

7. Pe parcursul anului 2011 specialiştii MMPSF au elaborat cu susţinerea UNFPA 

curriculumul şi Suportul de curs de formare profesională continuă a specialiştilor din sfera 

protecţiei sociale la subiectul Prevenirea violenţei faţă de femei şi violenţei în familie şi 

asistenţa subiecţilor violenţei în familie. Elaborarea documentelor menţionate reprezintă 

instrumente importante în fortificarea capacităţilor specialiştilor în domeniu. 

8. În vederea asigurării schimbului de experienţă în domeniul investigării cazurilor de trafic de 

fiinţe umane, reprezentanţii Centrului de combatere a traficului de persoane au fost delegaţi 

pentru participare la cursurile de instruire organizate de Ministerul de Interne al Republicii 

Macedonia în cooperare cu Ambasada şi Biroul Federal de Investigaţii al SUA şi Academia 

de poliţie a MAI a Republicii Belarus. 

9. Pe parcursul anului 2011 în raioanele republicii au fost organizate seminare de instruire cu 

tematica de prevenire şi combatere a violenţei bazate pe gen şi a violenţei în familie, precum 

şi protecţia victimelor şi a persoanelor vulnerabile cu reprezentanţii APL, asistenţii sociali 

comunitari, medicii de familie, poliţiştii de sector, directorii adjuncţi pe educaţie şi ONG, 

acestea fiind realizate în parteneriate sectoriale, cu suportul mai multor donatori: Misiunii 

OIM, Misiunii OSCE în Moldova, UNFPA, Medecin du Monde, UNWomen.   

* Notă: în pofida acţiunilor menţionate se atestă instruirea insuficientă a specialiștilor (menținerea 

stereotipurilor), fluctuația cadrelor / motivarea insuficientă, conlucrarea insuficientă a 

specialiștilor la nivel comunitar / raional. 

Gradul de implementare:  Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

2. Fortificarea capacităţilor specialiştilor abilitaţi în contextul Instrucţiunilor elaborate. 
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Activitatea 7.1.6. Realizarea unui studiu privind prevalenţa, cauzele şi consecinţele 

diferitelor forme de violenţă faţă de femei şi fete, inclusiv violenţa în familie, care ar servi 

drept bază pentru intervenţii comprehensive şi orientate spre victime la nivel local şi 

naţional  

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF  

Informaţia despre realizare: 

1. La 12 decembrie 2011 a fost lansat Raportul “Violenţa faţă de femei în familie în 

Republica Moldova”, activitatea fiind organizată de BNS în cadrul Proiectului comun 

ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” (cu susţinerea PNUD, UN Women, 

UNFPA şi Guvernului Suediei). Raportul a înglobat rezultatele Studiului, care a avut 

drept scop estimarea prevalenţei violenţei faţă de femei, factorilor ce determină acest 

fenomen, precum şi impactul violenţei asupra sănătăţii şi bunăstării femeii şi a familiei în 

general. În cadrul studiului a fost colectată informaţia privind violenţa psihologică, 

economică, fizică şi sexuală. Conform datelor sondajului, rata totală de prevalenţă a 

violenţei din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii (psihologică, fizică sau 

sexuală) este de 63,4%  sau altfel spus 6 din 10 femei s-au confruntat, de la vârsta de 15 

ani,  cel puţin cu o formă de violenţă. Statutul social şi economic al victimei şi mediul de 

reşedinţă determină într-o anumită măsură probabilitatea survenirii cazurilor de violenţă 

din partea soţului/partenerului. Astfel, rata prevalenţei violenţei pe parcursul vieţii în 

rândul femeilor  din mediul rural (68,2%) este mai mare decât în cazul femeilor din 

mediul urban (57,4%). www.statistica.md 

2. Rezultatele acestui studiu oferă suportul informaţional necesar pentru monitorizarea şi 

evaluarea politicilor în domeniul egalităţii de gen, inclusiv prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, dar şi pentru raportarea angajamentelor asumate de către Guvernul 

Republicii Moldova în domeniul consolidării principiului egalităţii de gen. 

Gradul de implementare:  Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea diseminării rezultatelor studiului în vederea sensibilizării 

specialiştilor şi publicului larg. 

2. Asigurarea utilizării practice a rezultatelor, concluziilor şi recomandărilor 

studiului de către specialişti la elaborarea planurilor de acţiuni, politicilor 

relevante în domeniu. 

 

Activitatea 7.1.7. Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare, inclusiv 

campania de 16 zile a ONU, pentru publicul larg privind problema violenţei faţă de femei, 

fete şi băieţi, inclusiv traficul de fiinţe umane, drept violare a drepturilor omului. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, MAI, MS, MEd, autorităţile administraţiei publice locale  

Informaţia despre realizare: 

1. Campania „16 zile de activism împotriva violenţei în baza de gen”, s-a desfășurat în anul 

2011 sub genericul  DE LA PACE ÎN CASĂ SPRE PACE ÎN LUME, desfăşurată în perioada 

25 noiembrie - 10 decembrie 2011 de Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familiei în 

parteneriat cu Agenţiile ONU în Moldova şi societatea civilă, OIM, aceasta a avut drept 

scop principal - prevenirea şi combaterea violenţei în bază pe gen prin creşterea gradului de 

conştientizare a diferitelor tipuri de violenţă, consecinţele acestora şi costurile, mecanismele 

disponibile şi modalităţile de combatere la nivel comunitar, regional şi naţional.  

2. În acest sens, prin Dispoziţiile Ministrului afacerilor interne, Ministrului muncii, protecţiei 

sociale şi familiei, conducătorilor subdiviziunilor teritoriale de poliţe şi asistenţă socială le-

au fost trasate sarcini concrete în vederea eficientizării activităţilor la acest compartiment, 

realizând scopul evenimentului menţionat. 

http://www.statistica.md/
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3. La nivel naţional şi local a fost desfăşurat un program complex de activităţi: conferinţa de 

presa de lansare a Campaniei, mese rotunde, dezbateri publice, conferinţe, programe TV şi 

Radio de instruire şi informare în domeniul drepturilor omului, violenţei în bază de gen şi 

VF.  

4. În anul 2011 în cadrul Campaniei 16 zile a avut loc ediția a patra a concursului republican 

„Indiferența susține violența” (componentele creație literară, desen și alte forme de artă 

grafică), organizat în parteneriat de Ministerul Educației şi ONG „Gender-Centru”, cu 

suportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) şi a Misiunii OSCE în Republica 

Moldova. La concurs au participat peste 600 de copii din 28 de unități administrative ale 

republicii. Menţionăm implicarea crescândă activă a băieţilor în calitate de participanţi. În 

concurs au fost implicaţi şi părinţii participanţilor şi cadrele didactice, care au pregătit elevii, 

astfel fiind sensibizate mai multe categorii a populaţiei la subiectul vizat.   

5. Totodată, la  nivelul local, ofiţerii de poliţie de comun cu asistenţii sociali, medicii de 

familie şi corpul didactic al instituţiilor de învăţămînt gimnaziale şi liceale au fost 

desfăşurate peste 580 de lecţii cu tematicile: „Combaterea tuturor formelor de violenţă în 

cadrul familiei”; „Familia – mediul cel mai potrivit pentru îngrijirea şi dezvoltarea 

copilului”; „Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare”; „Drepturile şi 

protecţia copilului”; „Familia – dragoste, egalitate, respect”. 

6. Deasemenea, au fost desfăşurate peste 650 vizite la domiciliul familiilor numeroase şi 

familiilor dificile, de comun cu feţele bisericeşti şi angajaţii Direcţiilor de asistenţă socială şi 

protecţie a familiei, care au avut drept scop acordarea sprijinului moral şi spiritual acestor 

familii. 

7. Totodată, în cadrul campaniei, au avut loc Mesele Rotunde cu genericul aplicării OP 

(persoane decizionale poliție, medicină, asistența socială, procuratură, EDM) precum și 

Lansarea Raportului Progresul femeilor în lume: în căutarea justiției (UNWomen). 

8. În activităţile Campaniei 16 zile au fost implicaţi la direct estimativ peste 100 mii de 

fete/femei şi băieţi/bărbaţi. Trebuie menţionat faptul implicării active a tinerilor, inclusiv a 

băieţilor. Datorită reflectării activităţilor menţionate în mass-media acoperirea reală a 

populaţiei este în jur de 1 mln.de persoane.  

9. La fel, la iniţiativa subdiviziunilor teritoriale de poliţie, au fost publicate articole în revistele 

locale: Leova - „Cuvîntul liber”, Hînceşti  – „Gazeta de Sud”, Dubăsari – „Noutăţi 

Nistrene”, Briceni – „Meleag Natal”, genericul prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

Totodată, activităţile desfăşurate de către subdiviziunile poliţieneşti, în cadrul campaniei, au 

fost reflectate prin intermediul emisiunilor televizate locale: Chişinău  - „Buna seara” şi 

PUBLICA, Căuşeni – „Studio - 1”, Floreşti – „FlorTV”. 

10. În cadrul Campaniei OIM, în parteneriat cu Centrul „Resonance” şi Asociaţia Voluntarilor 

„M-Liga” Gagauzia, teatrul social cu tematica traficului de fiinţe umane şi violenţei în 

familie în scopul sensibilizării tinerilor din regiunea UTA Găgăuzia asupra fenomenului 

traficului de fiinţe umane, migraţiei ilegale şi violenţei domestice. 

11. În cadrul proiectelor OIM în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, 

OIM, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, Agenţiile ONU şi Alianţa 

Civilizaţiilor, a organizat Concursul Foto şi Video pentru tinerii din Republica Moldova 

„PLURAL + MOLDOVA Migraţie şi Diversitate”, ediţia 2011, care a avut drept scop 

încurajarea tinerilor de a exprima opiniile şi viziunile lor privind migraţia şi diversitatea prin 

producerea de către aceştia unor video de scurt metraj şi a fotografiilor. Lucrările tinerilor s-

au axat pe subiectul consecinţelor migraţiei, traficului de fiinţe umane, diversităţii, etc.  La 

evenimentul de ecranizare şi premiere a filmelor şi fotografiilor au participat peste 120 de 

tineri din întreaga ţară, inclusiv din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. 

12. Festivalul Familiei. În scopul promovării valorilor familiale și repartizării egale între bărbaţi 

şi femei a responsabilităţilor casnice şi obligaţiunilor de educare a copiilor şi îngrijirii 

persoanelor în etate, formarea culturii relaţiilor non-violente, în perioada 10-15 mai, pentru 

al treilea an consecutiv în Republica Moldova s-a desfășurat Festivalul Familia, care a fost 

celebrat în 18 raioane și în municipiile Chișinău și Bălți. În aceste raioane au fost organizate 
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mese rotunde, concerte, concursuri, cu implicarea familiilor tinere, familiilor numeroase, 

familiilor care au sărbătorit nunta de aur, familii în care sunt persoane cu dezabilități, etc. 

Familiile social vulnerabile au primit ajutor din partea autorităților publice locale și 

agenților economici. Anul 2011 s-a remarcat printr-un interes sporit din partea APL în 

organizarea Festivalului. În acest sens, este de remarcat implicarea activă a Secțiilor/ 

Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei, Secțiilor cultură, Direcțiilor generale 

învățământ, tineret și sport. 

13. În acest context, menţionăm organizarea de către Ministerul Culturii, de comun cu 

Biblioteca Naţională, a mai multor acţiuni culturale de avengură: Sesiunea Internaţională de 

comunicări “Istoria familiei în documente, cărţi vechi şi litografii” la care au participat 

savanţi din Republica Moldova şi România, personalităţi din domeniul culturii; Conferinţa  

“Femeia – un argument al libertăţii”, lansarea cărţii “Confusio identitarium şi Femeia – un 

argument al libertăţii”, autoare Ana Guţu, evenimente la care au participat cca 800 persoane.  

14. În aceeaşi ordine de idei, în 2011, OIM a lansat un nou ciclu de video produse de OWH TV 

Studio, care are drept scop sensibilizarea publicului privind fenomenul migraţiei şi a 

traficului de fiinţe umane prin reflectarea activităţilor şi programelor de asistenţă şi protecţie 

a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Mai mult decât atât, acest 

ciclu de video are drept scop reflectarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat în cadrul 

Sistemului Naţional de Referire stabilite de OIM cu instituţiile de stat şi societatea civilă.  

15. Menţionăm implicarea în activităţile de informare din cadrul Campaniei 16 zile a instituţiilor 

de învăţămînt la nivel local, fiind organizate lecţii în şcoli, mese rotunde în incinta 

bibliotecilor, etc. (rl Rezina, Bălţi, rl Orhei, rl Donduşeni, rl Briceni, rl Leova, etc.)  

* Notă: Activităţile desfăşurate în cadrul campaniei trebuie sa vină ca o reflectare şi finalizare a 

tuturor activităţilor desfăşurate pe parcursul anului. Valorificarea în cadrul Campaniei a 

subiectelor de importanţă naţională în armonizare cu cele internaţionale, cu focusarea atenţiei 

asupra temelor de pondere socială mai relevante. La fel, menţionăm insuficienţă de resurse în 

organizarea activităţilor de informare continue 

Gradul de implementare:   Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

Activitatea 7.1.9. Pilotarea procesului de colectare a datelor în raioanele selectate 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, MAI, MS, autorităţile APL, BNS 

Informaţia despre realizare: 

1. La momentul actual sunt aprobate două documente strategice în domeniul protecţiei sociale 

ce se referă la crearea sistemului informaţional: Hotărîrea Guvernului nr. 1356 din 

03.12.2008 cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informaţional Automatizat 

"Asistenţa Socială" (în continuare SIAAS) şi Hotărîrea Guvernului nr.544 din 09.09.09 cu 

privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informaţional Automatizat "Registrul de stat al 

cazurilor de violenţă în familie". Totodată, este elaborat un proiect al Concepţiei sistemului 

informaţional automatizat în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate, existând de 

asemenea mai multe baze de date pentru evidenţa diferitor categorii de persoane asistate: 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, persoanelor cu dizabilităţi, 

prestatorilor de servicii sociale şi beneficiarilor acestora. 

2. În scopul optimizării colectării şi utilizării datelor în sistemul de protecţie socială, MMPSF a 

elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului pentru completarea celor două module din SIAAS 

axate pe prestaţii sociale şi servicii sociale cu cinci module suplimentare: protecţia 

drepturilor copiilor, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, traficului de fiinţe umane, 

evidenţa şi asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi, asistenţa socială a persoanelor 

infectate/afectate HIV/SIDA, astfel creându-se o premisă pentru crearea unui sistem 

informaţional automatizat integrat pentru toate nivelurile de administrare şi management al 

sistemului de protecţie socială. 
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3. Ţinem să menţionăm că iniţiativa de elaborare şi implementare a unui sistem informaţional 

automatizat integrat în domeniul protecţiei sociale a fost coordonată şi ulterior unanim 

susţinută de către organizaţiile internaţionale care activează în domeniul vizat (Banca 

Mondială, OIM, UNFPA, UNICEF, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională şi 

altele), precum şi de către organizaţiile neguvernamentale. Actualmente un grup de lucru 

interministerial lucrează asupra dezvoltării fiecărui modul în parte al proiectului în cauză.  

4. Conform informaţiilor Ministerului Afacerilor Interne, întru asigurarea eficientă a procesului 

de colectare a datelor privind cazurile de violenţă în familie, de către organele de poliţie în 

permanenţă este acordat sprijinul organelor responsabile cît şi organizaţiilor 

neguvernamentale, în vederea colectării şi pilotării datelor din raioanele ţintă, referitoare la 

realizarea şi implementarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie cât şi traficului de persoane, intervenţiile comune ale 

echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, etc. 

* Notă : menţionăm schimbarea pe parcurs a conţinutului activităţii în domeniu, determinată de 

elaborarea şi pilotarea sistemului informaţional automatizat Asistenţă Socială, ceea ce limitează 

posibilităţile de monitorizare. La etapa actuală este greu de estimat eficienţa acestea. În acelaşi 

timp, elaborarea modulelor SIAAS permite stabilirea gradului de implementare drept unul parţial.  

Gradul de implementare:   Activitatea realizată parţial / în proces de realizare.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acţiunilor. 

 

Obiectivul specific 7.2 Combaterea manifestării cazurilor de violenţă faţă de fete şi băieţi în 

sistemul educaţional. 

Activitatea 7.2.1. Consolidarea cadrului normativ şi elaborarea mecanismelor de 

responsabilizare a persoanelor care au comis acte de violenţă faţă de copii, în special fete, 

inclusiv în instituţiile de învăţămînt: 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: MMPSF, Ministerul Educaţiei  

Informaţia despre realizare: 

1. Pentru consolidarea mecanismelor de prevenire şi combatere a violenţei, neglijării şi 

abuzului faţă de copil, MMPSF a elaborat proiectul legii pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care are drept scop prevenirea şi combaterea abuzului, exploatării 

muncii copilului, neglijării, violenţei împotriva copilului, precum şi determinarea 

mecanismelor de responsabilizare a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor în 

contextul respectării drepturilor copilului.  

2. Totodată, au fost definitivate criteriile de identificare a cazurilor de violenţă împotriva 

copilului şi procedurile standard de acţiuni pentru profesioniştii care identifică astfel de 

cazuri. Criteriile vizate sunt pilotate în două raioane ale republicii, urmînd ulterior a fi 

aplicate la scară naţională. 

* Notă : în cadrul activităţilor de instruire a specialiştilor abilitaţi în prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, asistenţa victimelor VF, au fost identificate unele probleme cu referire la cadrul 

legal-normativ în domeniu : aplicabilitatea insuficientă a ordonanţei de protecţie din cauza 

inconvenienţelor legale (deficienţe în aplicarea OP în 24 ore), aplicarea art.201
1
 al Codului Penal, 

lipsa unui Plan de acţiuni naţional în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, etc.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial / în proces de realizare.  

Recomandări: 

1. Continuarea acţiunilor menţionate. 

2. Crearea unui Grup de lucru în vederea ajustării cadrului legal-normativ cu referire la 

ordonanţa de protecţie. Elaborarea unui Plan de acţiuni naţional în prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. 

 

Activitatea 7.2.2. Elaborarea modulelor de instruire privind contracararea violenţei în 

instituţiile pedagogice şi în programele de formare a personalului didactic şi a oficialilor 
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Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. În cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost redactat modulul la psihopedagogie 

pentru directorii adjuncţi, accentul fiind pus pe aspectul practic (realizarea testelor 

situaţionale, studiilor de caz).  

2. Menţionăm, că în sistemul de învăţământ preuniversitar în cadrul disciplinelor „Educaţie 

pentru viaţa de familie”, „Educaţie civică” sunt incluse ore cu tematica „Violenţa în 

familie”, în cadrul activităţilor extraşcolare se organizează întâlniri cu specialiştii din 

domeniul medicinii şi dreptului, ore de dirigenţie, discuţii, convorbiri la tematica 

respectivă.  

3. În unele instituţii de învăţământ universitar se realizează predarea subiectelor ce ţin de 

violenţa domestică (de ex. la USM Cursul „Violenţa Domestică”, la ULIM „Consilierea 

victimelor violenţei”/ Masterat în Psihologie).   

4. Pe parcursul anului 2011 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova a fost deschisă 

specialitatea Consiliere pentru probleme de familie, la Masterat, Facultatea Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei.  

* Notă: menţionăm existenţa unor dificultăţi în colectarea informaţiilor din instituţiile de 

învăţământ superior, dependentă  de atitudinea administraţiei fiecărei structuri în contextul 

descentralizării instituţionale. Formularea activităţii necesită precizare. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi. 

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate.  

2. Evaluarea eficienţei acţiunilor menţionate. 

Activitatea 7.2.3. Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare la toate nivelele 

instituţiilor de învăţămînt (personal didactic şi elevi/studenţi) vizînd problema violenţei faţă 

de fete şi băieţi, precum şi femei drept încălcare a drepturilor omului. 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

1. Ministerul Educației în parteneriat cu Centrul Internațional «La Strada», în perioada  9-

10.12.2011și 16-17.12.2011 au desfășurat seminare republicane pentru colaboratorii 

Direcţiilor de învăţămînt, tineret şi sport la tema „Prevenirea violenței în familie”. 

Problema „Prevenirea și combaterea fenomenului violenței în mediul educațional” a fost 

abordată în şedința ordinară cu șefii DGÎTS din 09.12.2011. 

2. La 1 iunie 2011, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, OIM în parteneriat cu Direcţia 

Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului (DMPDC) şi Compania „Mary Kay” a 

organizat un eveniment festiv în centrul capitalei pentru circa 1000 de copii din municipiul 

Chişinău, având drept scop sensibilizarea publicului larg despre situaţia copiilor în 

dificultate, problema violenţei în familie, violenţei faţă de băieţi şi fete, etc. 

3. În cadrul Campaniei Infomaţionale Mondiale „16 zile de acţiuni  împotriva violenţei în bază 

de gen” la nivel local au fost realizate multiple activităţi adresate tineretului. Astfel, Secţia 

ASPF Ialoveni, cu susţinerea A.O Asociaţia Internaţională pentru Educaţie din R. Moldova, 

a organizat un tur informaţional pentru tineri şi adolescenţi cu tematicile: „Cultura dragostei 

şi prieteniei în adolescenţă”, „Problemele tinerilor şi căile de profilaxie a lor”, „Modalităţi 

eficiente de promovare a valorilor familiale”. 

4. În perioada 9-15 mai 2011, în cadrul Festivalului Familiei, organizat de Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Agenţiile ONU în Moldova, au fost  elaborate 

şi diseminate publicului larg materiale informative (broşuri, postere, cadouri etc.) în scopul 

sensibilizării populaţiei Moldovei asupra valorilor familiei, precum şi asupra prevenirii 

violenţei în familie. Adiţional, ca răspuns la solicitarea Direcţiilor/Secţiilor Asistenţa 

Socială, inclusiv Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului (municipiul 
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Chişinău), OIM a acordat suport MMPSF în desfăşurarea activităţilor culturale şi artistice la 

nivel regional şi local, cu scopul de a informa personalul didactic şi elevii/studenţii privind 

problema violenţei în familie. 

* Notă: activitatea curentă are tangenţă directă cu activitatea 7.1.7. Menţionăm insuficienţă de 

resurse în organizarea activităţilor de informare continue. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

 

Obiectivul specific 7.3. Îmbunătăţirea serviciilor de reabilitare şi reintegrare a victimelor 

traficului de fiinţe umane şi violenţei, în particular  femei şi fete 

Activitatea 7.3.1. Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a 

implementării depline a tuturor tratatelor internaţionale relevante, luînd în considerare, în 

special, prevederile CEDAW (art.6), Protocolul ONU privind prevenirea, suprimarea şi 

pedepsirea traficului de fiinţe umane, în particular femei şi copii, precum şi Convenţia 

Consiliului Europei vizînd acţiunile de combatere a traficului de fiinţe umane 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF 

Informaţia despre realizare: 

1. Potrivit Legii nr.241 din 20.10.2005 „cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de 

fiinţe umane”, victimele traficului au dreptul să beneficieze de protecţia şi asistenţa statului, 

ce corespunde cu standardele internaţionale. Astfel, în perioada anilor 2010-2011, în baza 

hotărârilor procurorilor şi judecătorilor, emise pe cauzele ce ţin de traficul de fiinţe umane, 

au fost preluaţi, în Programul de protecţie a martorilor, 3 participanţi la procesul penal. 

2. Potrivit art.7 al Legii RM nr.105 din 16.05.2008 „Cu privire la protecţia martorilor şi a altor 

participanţi la procesul penal”, organul de urmărire penală este abilitat cu atribuţia de a 

aplica, din oficiu, măsurile urgente sau măsurile de asistenţă prevăzute în această lege, cu 

informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului şi a organului abilitat. Conform 

art.5 al aceleiaşi legi, organul abilitat cu protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul 

penal funcţionează ca subdiviziune a MAI, sub denumirea de Direcţia protecţia martorilor.  

3. Făcând trimitere la art.20 al Legii nr.241 menţionăm că sistemul de protecţie şi asistenţă a 

victimelor TFU include un şir de servicii speciale de ordin juridic, social, medical şi 

psihologic, care sunt asigurate de MAI, MMPSF, MS, precum şi ONG-le de profil.  

4. Pe parcursul anului 2011, conform Planului de pregătire profesională al colaboratorilor 

MAI, la compartimentul „Pregătirea generală”, de către colaboratorii subdiviziunilor au fost 

studiate prevederile documentelor internaţionale, printre care se remarcă: Convenţia 

Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate; Convenţia Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane;  Protocolul privind prevenirea, 

reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, precum şi 

Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. Aceste acţiuni 

au contribuit la fortificarea capacităţilor colaboratorilor în domeniul de activitate în baza 

standardelor internaţionale. 

5. Menţionăm acţiunile de sensibilizare a asistenţilor sociali în cadrul formării continue la 

capitolul standardelor internaţionale pentru serviciile de protecţie a victimelor violenţei în 

familie şi TFU. 

* Notă: organizarea şi fortificarea serviciilor de reabilitare şi reintegrare a victimelor traficului de 

fiinţe umane şi violenţei se află în jurisdicţia APL. În acest sens necesită responsabilizarea expres a 

APL pentru acest segment şi elaborarea unei metodologii de finanţare, care le-ar pemite să 

dezvolte infrastructura socială în dependenţă de necesităţile identificate  şi evaluarea impactului 

serviciilor prestate în conformitate cu angajamentele internaţionale ale statului. 

Gradul de implementare:  Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. 
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2. Responsabilizarea pe viitor de segmentul dat şi a altor structuri abilitate: MAI, MS, 

APL.  

 

Activitatea 7.3.2 Integrarea modulului privind dimensiunea de gen în cursurile de instruire 

pentru echipele multidisciplinare privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, 

violenţei în familie. 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, MS, MEd, MAI, APL 

Informaţia despre realizare: 

1. Activitatea reflectă unele acţiuni a căror realizare poate avea impact benefic asupra 

întregului proces de prevenire şi combatere a TFU şi VF. În perioada anului 2011, în cadrul 

programelor sale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, în scopul extinderii 

SNR şi pentru consolidarea capacităţilor specialiştilor în domeniul protecţiei şi asistenţei 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, MMPSF în parteneriat cu 

OIM, a organizat 7 seminare de instruire pentru echipele multi-disciplinare din 7 raioane ale 

Republicii Moldova (Criuleni, Dubăsari, Ciadîr-Lunga Donduşeni, Taraclia, Ialoveni şi 

Străşeni). În cadrul seminarelor au fost instruiţi 184 specialişti din raioanele menţionate, şi 

anume: reprezentanţi ai organelor de drept, ai agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de 

muncă, psihologi, asistenţi sociali, lucrători medicali din 7 raioane a  Republicii Moldova.  

2. De asemenea, în cadrul unui proiect implementat de OIM în parteneriat cu Societatea Crucii 

Roşii din Republica Moldova, au fost organizate instruiri pentru membrii a 20 de echipe 

multidisciplinare comunitare din raionul Ungheni compuse din asistent social, medic, 

poliţistul de sector şi reprezentantul societăţii „Crucea Roşie” din localitatea respectivă. Au 

fost organizate 4 evenimente de o zi, fiecare reunind membrii a 5 echipe comunitare. În total 

au fost instruiţi 67 de specialişti de nivel comunitar. 

3. În cadrul seminarelor/instruirilor respective a fost abordată dimensiunea de gen în procesul 

acordării asistenţei de reintegrare victimelor violenţei în familie de către prestatorii de 

servicii de asistenţă din raioanele ţintă.   

4. La etapa iniţială toţi partenerii EMD participă la un curs de instruire oferit de reprezentanţii 

MMPSF şi experţii din domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor TFU. Specialiştii din 

cadrul organelor de drept efectuează identificarea prealabilă a persoanelor traficate şi 

referirea victimelor prezumate ale traficului de fiinţe umane, şi informaţiile despre acestea, 

specialiştilor împuterniciţi, responsabilului echipei multidisciplinare sau unităţii naţionale de 

coordonare a Sistemului Naţional de Referire.  

5. Menţionăm organizarea diverselor activităţi de fortificare a capacităţilor specialiştilor la 

nivel de EDM raionale şi comunitare organizate în parteneriat dintre APL şi Misiunea 

„Medicins du Monde” (Bălţi, Sîngerei, Floreşti, Făleşti, ş.a.). Aceste activităţi au fost parte 

componentă a proiectului “Prevenirea Traficului de fiinţe umane si asistarea victimelor TFU 

în Nordul Moldovei”. 

* Notă: există mai multe tangenţe de conţinut între activităţile 7.1.2, 7.1.5. şi 7.3.2.  

Gradul de implementare:  Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

2. Combinarea activităţilor menţionate în vederea evitării dublărilor pe viitor. 

 

Activitatea 7.3.3. Susţinerea metodologică acordată pentru trei centre ce acordă servicii 

victimelor violenţei în familie/traficului de fiinţe umane  

Termenul de executare : 

Responsabilii de realizare : 

Informaţia despre realizare : 

1. Activitatea currentă reprezintă un ansamblu de acţiuni a căror realizare au contribuit la 

fortificarea capacităţilor specialiştilor centrelor ce acordă servicii victimelor violenţei în 
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familie/traficului de fiinţe umane. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, MMPSF a 

acordat suport în implementarea Hotărîrii Guvernului Nr. 1200 din 23.12.2010 pentru 

aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor 

violenţei în familie. Susţinerea metodologică cuprinde : elaborarea proiectului 

Regulamentului EDM, realzizarea studiului cu referire la analiza funcţionalităţii EMD la 

nivel local / naţional în vederea optimizării pe verticală şi orizontală a EMD după grupul de 

beneficiari şi domeniul de competenţă; implicarea specialiştilor instituţiilor în instruirea 

specialiştilor din alte domenii abilitate. Drept exemplu, poate servi participarea specialiştilor 

Centrului Maternal Cahul, Centrului SOTIS din Bălţi, Centrului Ariadna din Drochia, 

Centrului de asistenţă a victimelor din Chişinău la instruirile, Mesele Rotunde focusate pe 

fortficarea capacităţilor asistenţilor sociali, organelor de drept, procurorilor, medicilor, APL 

în vederea soluţionării mai eficiente a cazurilor violenţei în familie. Aceste activităţi 

contribuie la direct nu numai la fortificarea specialiştilor instruiţi, dar şi la fortificarea 

imaginii şi poziţiei centrelor menţionate.  

2. În cadrul Campaniei 16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen Centrele au fost 

asigurate cu mai multe materiale informative de către partenerii în campanie. 

3. Menţionăm că pe parcursul anului 2011 în republică activau următoarele servicii : Centre 

cofinanţate de la bugetul de stat: Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU (Chişinău), Centrul Consultativ municipal pentru Familii şi 

Copii (Bălţi); Centrul de informare şi consiliere pentru victimele violenţei (Cahul); Centrul 

Maternal „Ariadna” (Drochia); Centrul Maternal „Încredere” (Cahul); Centrul Maternal 

„Pro Familia” (Căuşeni); Centrul Maternal “Pro Femina” (Hânceşti); Centrul familial de 

criză “SOTIS” (Bălţi); Centrul de plasament temporar  pentru copii în situaţie de risc  

“Drumul spre Casă” (Bălţi); servicii iniţiate de ONG-ri: Refugiul „Casa Mărioarei”, 

(Chişinău); Centrul de Asistenţă Psiho-socială a Copilului şi Familiei "Amicul" (Chişinău); 

ONG La Strada: Serviciul de mediere pentru copiii abuzaţi sexual de cetăţenii străini / 

Telefonul de încredere  pentru femei ce suferă de violenţă în familie - 0800 88 008; Centrul 

de drept (Căuşeni). Menţionăm faptul că activitatea Centrelor este în mare deficienţă din 

cauza insuficienţei resurselor, în special la Cahul, şi lipsa mecanismului de achiziţionare a 

serviciilor la nivel interraional.   

4. În acelaşi timp, în bugetul MMPSF pe anul 2011, au fost prevăzute mijloace financiare în 

volum de 739,5 mii lei pentru întreţinerea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU din Chişinău. De asemenea, pentru întreţinerea persoanelor-

victime  ale TFU în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale Căuşeni şi Cahul pe anul 

2011 au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 873,5 mii lei şi executate la situaţia 

din 31.12.2011 în sumă de 795,3 mii lei sau 91,0%.  

5. Problemele activităţii serviciilor acordate victimelor violenţei în familie au fost discutate în 

cadrul şedinţei Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi din 29 

septembrie 2011. Printre probleme identificate se înscriu : insuficenţa de resurse finaciare, 

lipsa sistemului de acreditare a serviciilor, etc. Discutarea problemelor menţionate la nivel 

de guvern a dus la focusarea atenţiei asupra necesităţilor şi impactului fortificării serviciilor 

relevante. 

* Notă : prezenta activitate se suprapune cu activitatea 7.1.4. Drept provocare serioasă rămâne 

insuficienţa resurselor financiare pentru asigurarea unei activităţi eficiente a serviciilor 

menţionate. Situaţia se complică în contextul reducerii finanţării externe drastice a segmentului 

prevenirii şi combateriii violenţei în familie. 

Gradul de implementare : Activitatea realizată în termenii abordaţi. 

Recomandări:  

1. Continuarea fortificării capacităţilor specialiştilor. Asigurarea evaluării eficienţei 

serviciilor prestate. 

2. Asigurarea susţinerii metodologice şi financiare pentru centrele ce acordă servicii 

victimelor violenţei în familie/traficului de fiinţe umane. 
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3. Combinarea activităţilor 7.1.4. şi 7.3.3. în vederea evitării dublărilor şi eficientizării 

acţiunilor. 

 

Concluzii la domeniul 7.  

În vederea fortificării domeniului Combaterea violenţei şi traficului de fiinţe umane au fost 

planificate 14 activităţi, dintre care 12 fiind realizate în termenii abordaţi, 2 – partial, şi având 

impact general pozitiv asupra: 

- implementării măsurilor de asigurare a realizării angajamentelor  internaţionale relevate, 

- integrării dimensiunii de gen în politicile privind prevenirea, protecţia şi reabilitarea 

victimelor TFU şi VF,  

- dezvoltării serviciilor pentru victimele violenţei  şi traficului de fiinţe umane, 

- fortificării capacităţilor specialiştilor abilitaţi în domeniu, 

- organizării campaniilor de informare şi conştientizare a populaţiei privind problema violenţei 

şi TFU drept violare a drepturilor omului, 

- îmbunătăţirii serviciilor de reabilitare a victimelor TFU şi violenţei,  etc. 

Probleme identificate: 

-  deficienţe de aplicare a cadrului legal-normativ: aplicabilitatea insuficientă a ordonanţei de 

protecţie din cauza inconvenienţelor legale (deficienţe în aplicarea OP în 24 ore), aplicarea 

art.201
1
 al Codului Penal, lipsa unui Plan de acţiuni naţional în prevenirea şi combaterea VF, 

etc., 

- nedefinitivarea lucrului asupra sistemului autimatizat informational de date, 

- instruirea insuficientă a specialiștilor (menținerea stereotipurilor), fluctuația cadrelor / 

motivarea insuficientă, 

- conlucrarea insuficientă a specialiștilor la nivel comunitar / raional, 

- capacități şi resurse insuficiente de management a cazurilor de VF, inclusiv la CEDO / 

insuficiență de asistență juridică, etc. 

- insuficienţa de servicii pentru asistenţa ţi reabilitarea victimelor, în special lipsa locuințelor 

sociale pentru amplasare temporară a subiecților violenței în familie, 

- lipsa sistemului de acreditare a serviciilor, 

- insuficienţă de resurse în organizarea activităţilor de informare continue 

- responsabilizarea insuficientă a APL pentru acest segment / lipsa unei metodologii de 

finanțare, care le-ar pemite să dezvolte infrastructura socială   

Recomandări:  

 Crearea unui Grup de lucru pentru ajustarea cadrului legal-normativ cu referire la 

ordonanţa de protecţie. Elaborarea unui Plan de acţiuni naţional în prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. 

 Eficientizarea activităţii Consiliului Coordonator interministerial în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie prin asigurarea cu resurse relevante. 

 Continuarea lucrului asupra sistemului automatizat informaţional de date în 

domeniu. 

 Continuarea fortificării capacităţilor specialiştilor. Asigurarea evaluării eficienţei 

serviciilor prestate. 

 Continuarea eforturilor în domeniul acreditării serviciilor. 

 Organizarea activităţilor de informare continue, asigurând abordarea 

intersectorială. 

 Responsabilizarea expres a APL pentru acest segment și elaborarea unei metodologii 

de finanțare, care le-ar pemite să dezvolte infrastructura socială în dependență de 

necesitățile identificate şi evaluarea impactului serviciilor prestate în conformitate cu 

angajamentele internaţionale ale statului 

 Asigurarea susţinerii metodologice şi financiare pentru centrele ce acordă servicii 

victimelor violenţei în familie/traficului de fiinţe umane 
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 Asigurarea utilizării practice a rezultatelor studiului de către specialişti la 

elaborarea planurilor de acţiuni, politicilor relevante în domeniu. 

 Asigurarea continuităţii acţiunilor în domeniu. Evaluarea eficienţei acestora. 

 Combinarea mai multor activităţi în vederea evitării dublărilor eforturilor şi resurselor. 

 

 

Domeniul 8. Creşterea nivelului de conştientizare publică şi mijloacele de informare în masă 

 

 

Obiectivul specific 8.1. Stimularea prezentării imaginilor pozitive a femeilor şi bărbaţilor şi a 

statutului, responsabilităţilor egale  în sfera publică şi privată 

Activitatea 8.1.1 Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a 

implementării depline a acţiunilor prioritare prevăzute în Obiectivele Strategice şi 

acţiunile Platformei de Acţiuni de la Beijing, în particular Secţiunea J (Femeile şi mass-

media) 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabili de realizare: CCA 

Informaţa despre realizare:  

1. Pe parcursul anului 2011, Serviciul Relaţii Externe şi Integrare Europeană al CCA şi-a 

desfăşurat activitatea în conformitate cu obiectivele de integrare europeană stabilite prin 

actele normative şi legislative în vigoare. În acest sens, sub aspectul alinierii la standardele 

europene a fost asigurată documentarea, analizarea, sintetizarea şi traducerea materialelor ce 

ţin de domeniul audiovizualului. 

2. În perioada 21 octombrie - 4 noiembrie 2011, Consiliul Coordonator al Audiovizualului,în 

colaborare cu Consiliul Europei, a organizat, la Chişinău, Bălţi şi Comrat, mai multe 

seminare cu genericul „Respectarea prevederilor Codului Audiovizualului. Perspective de 

dezvoltare a domeniului audiovizual”. 

3. În vederea respectării standardelor international, CCA la data de 28 noiembrie 2011, în 

adresa CCA a parvenit o sesizare din partea Comisiei parlamentare cultură, educaţie, 

cercetare, tineret, sport şi mass-media cu privire la scrisoarea Consiliului de presă referitor 

la petiţia UNICEF Moldova în legătură cu reportajul „Alcoolul i-a luat minţile”, difuzat de 

către postul de televiziune „Jurnal TV” în cadrul buletinului informativ de la ora 19.00 din 

data de 14 august 2011 şi plasat pe pagina web a postului. Conform sesizării, în urma 

şedinţei de examinare a Consiliului de Presă a demersului UNICEF Moldova către postul de 

televiziune „Jurnal TV”, s-au constatat derogări de la prevederile pct. 4.13 şi 4.14 din Codul 

deontologic al jurnalistului cu referire la protecţia identităţii minorilor implicaţi în 

evenimente cu conotaţie negativă şi protejarea interesului superior al minorului. Astfel, prin 

Decizia din 24.10.2011, Consiliul de Presă a cerut postului de televiziune „Jurnal TV” să 

retragă reportajul menţionat de pe pagina web sau să-l modifice în aşa fel încît să nu fie 

posibilă indentificarea victimei minore. Prin aceeaşi Decizie, postului de televiziune 

„JurnalTV” i-a fost recomandat să nu admită difuzarea unor materiale jurnalistice care 

încalcă normele deontologice şi prevederile legale privind protecţia vieţii private a 

persoanelor supuse abuzurilor, în special a minorilor. Direcţia monitorizare a examinat 

reportajul nominalizat şi a atestat că materialul relatează despre un abuz sexual şi viol însoţit 

de aplicarea violenţei fizice şi psihice asupra unui copil minor de nici şase ani şi a mamei 

acestuia, de către concubinul ei. În reportaj sunt prezentate cu lux de amănunte informaţii 

referitoare la datele de identificare a persoanelor implicate (oraşul, etajul la care locuiesc 

victimele), cît şi a modului de aplicare a abuzului. Pe întreaga durată a reportajului este 

prezentată faţa femeii-victime şi vocea ei, nemodificată. Ca urmare a examinării sesizării în 

cadrul şedinţei publice din 09 decembrie 2011, prin Decizia nr. 169, CCA a luat act de 
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sesizarea UNICEF Moldova referitor la reportajul „Alcoolul i-a luat minţile”, difuzat de 

către postul de televiziune „Jurnal TV”, remisă CCA spre examinare de către Comisia 

parlamentară cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, iar întreprinderii 

“JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, i-

a fost recomandat să retragă reportajul menţionat de pe pagina web a postului şi să difuzeze 

reportajele astfel încît să nu admită încălcarea normelor legislative şi normative în vigoare 

cu privire la garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor. 

4. La 05 decembrie 2011, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în parteneriat cu 

Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea Democraţiei în 

Moldova”, a lansat campania media cu genericul “Copilul tău ce vede la televizor?”. În acest 

scop, au fost realizate 4 spoturi sociale TV privind protecţia minorilor în cadrul programelor 

audiovizuale şi un spot social pentru posturile de radio. Detalii:  

http://www.cca.md/files/Raport%20CCA%20trim.%20IV%20%282011%29%20_0.pdf 

* Notă: Menţionăm insuficienţă de informaţii cu referire la implementarea documentelor 

internaţionale menţionate în domeniu. Cazurile prezentate demonstrează existenţa unei biurocraţii 

nejustificate în procesul de analiza şi soluţionare a cazurilor, fapt ce împiedică protecţia eficientă a 

victimelor / martorilor. La fel, menţionăm lipsa informaţiilor cu referire la monitorizarea 

respectării principului egalităţii de gen în instituţiile media în perioada de raportare. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial.  

Recomandarea:  

1. Se recomandă  Consiliului Coordonator al Audiovizualului adoptarea, elaborarea şi 

implementarea normelor consecvente cu libertatea de exprimare, a măsurilor auto-

regulatoare, liniilor directoare, codurilor de conduită sau altor forme de reglementare 

în cadrul organizaţiilor media care include problema discriminării în bază de sex 

/egalităţii de gen, promovarea limbajului non-sexist şi prezentarea imaginilor lipsite de 

stereotipuri şi excluderea utilizării materialelor violente sau degradante. 

 

Activitatea 8.1.2. Revizuirea prin prisma dimensiunii de gen a Legii Presei nr. 243-XIII din 26 

octombrie 1994 si a Legii Audiovizualului nr.603 din 3 octombrie 1995 

Termenul de executare: 2011-2012 

Responsabili de realizare: Consiliul Coordonator al  Audiovizualului, MMPSF, Ministerul Culturii  

(Agenţia de stat pentru protecţia moralităţii) 

Informaţia despre realizare:  

1. Lipsă de informaţii.  

* Notă: CCA nu s-a regăsit la capitolul realizării analizei de gen a documentelot menţionate.   

Ministerul Culturii are o implicare mai puţin relevantă. Este necesară redesemnarea 

responsabililor pentru această activitate.  

Gradul de implementare: Acţiunea ne realizată.  

Recomandare:  

1. Fortificarea capacităţilor CCA, Agenţiei de stat pentru protecţia moralităţii la capitolul 

expertizei de gen a documentelor din domeniu şi monitorizarea respectării acestora.  
 

Activitatea 8.1.3. Integrarea dimensiunii de gen în codul de conduită al jurnalistului cu 

accentul pe utilizarea limbajului nonsexist şi prezentarea imaginii nestereotipizate a femeilor 

şi  bărbaţilor, precum şi excluderea utilizării materialelor violente sau denigratoare etc. 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabili de realizare: CCA, Serviciul de presă al autorităţilor publice centrale 

Informaţa despre realizare: 

1. 84 de instituţii şi asociaţii mass-media din Republica Moldova au adoptat, la 4 mai 2011, la 

Chişinău, „Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova” (redacţie nouă), 

asumându-şi public respectarea principiilor etice şi profesionale. „Codul deontologic al 

jurnalistului din Republica Moldova" (redacţie nouă) a fost elaborat în cadrul Programului 

http://www.cca.md/files/Raport%20CCA%20trim.%20IV%20%282011%29%20_0.pdf
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Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Programul privind Susţinerea 

Democraţiei în Moldova". La capitolul Toleranţă şi nediscriminare, este stipulat 4.15 

“Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei 

sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare 

sexuală”. În acelaşi timp, sintagma menţionată este prea generală.  

* Notă: în pofida existenţei cazurilor de încălcare a acestei prevederi nici un jurnalist nu a fost 

atenţionat asupra încălcărilor. Este necesară elaborarea metodologiei de abordare a subiectelor 

prin prisma egalităţii de gen. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial.  

Recomandare:  

1. Elaborarea şi implementarea metodologiei de abordare a subiectelor în mass-media 

prin prisma egalităţii de gen. 

2. Fortificarea capacităţilor jurnaliştilor asupra respectării standardelor egalităţii de gen 

în mass-media.  

Activitatea 8.1.4. Consolidarea capacităţilor jurnaliştilor şi factorilor de decizie din 

domeniul mass-media privind principiile egalităţii de gen drept fundament al drepturilor 

omului 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabili de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţa despre realizare: 

1. Prezenta activitate a fost implementată datorită implicării active a organizaţiilor societăţii 

civile active în domeniu. Asociaţia Presei Independente (API) a lansat un program de 

prevenire a fenomenului discriminării prin intermediul presei scrise şi on-line. Programul 

include activităţi specifice de monitorizare şi promovare a bunelor practici jurnalistice în 

reflectarea situaţiei/drepturilor persoanelor din grupurile defavorizate şi minoritare, o 

campanie de informare a cititorilor şi un concurs cu premii pentru jurnalişti. Astfel, în 

perioada noiembrie-decembrie 2011, 24 de publicaţii periodice şi portaluri informaţionale 

au fost monitorizate privind modul de reflectare a situaţiei/drepturilor grupurilor 

defavorizate şi a minorităţilor. Monitorizarea s-a realizat în baza următoarelor criterii: 

obiectivitatea relatărilor, respectarea principiului deontologic de toleranţă şi 

nediscriminare, spaţiul acordat subiectelor despre situaţia/drepturile persoanelor 

discriminate, diversitatea surselor, impactul articolelor asupra opiniei publice, imaginile 

utilizate etc. În lista instituţiilor mass-media monitorizate au fost incluse 20 de publicaţii 

periodice naţionale şi locale, în limbile română şi rusă, inclusiv din autonomia găgăuză şi 

regiunea transnistreană, precum şi patru portaluri informaţionale. 

http://www.api.md/news/27716/index.html 

2. În perioada 1 septembrie 2011 – 29 februaie 2012, API implementează Proiectul 

„Diseminarea bunelor practici jurnalistice de reflectare a fenomenului discriminării”, cu 

suportul PNUD- MOLDOVA. Scopul proiectului: Prevenirea fenomenului discriminării prin 

consolidarea capacităţilor mass-media în reflectarea situaţiei/drepturilor persoanelor 

minoritare/grupuri defavorizate. Printre activităţi: organizarea a 3 traninguri pentru 36 de 

jurnalişti din mass-media naţională şi locală; editarea şi distribuirea a 6 ediţii a Buletinului 

electronic anti-discriminare, unde au fost publicate şi materiale la tematica egalităă de gen.  

3. În perioada martie – august 2011 API a realizat proiectul „Traficul de fiinţe umane şi 

violenţa domestică în mass-media locale”, cu suportul PNUD-MOLDOVA. Printre 

activităţi: organizarea a două traininguri la tema „Scrierea şi documentarea subiectelor 

despre traficul de fiinţe umane şi violenţa domestică”; consultarea jurnaliştilor în realizarea 

produselor media despre traficul de fiinţe umane şi violenţa domestică; organizarea vizitelor 

de documentare în centre teritoriale de protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane şi 

violenţei domestice; premierea celor mai bune articole/reportaje la tema traficului de fiinţe 

umane şi a violenţei domestice publicate în presa locală. Toate acestea au contribuit la 

http://www.api.md/news/27716/index.html
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consolidarea abilităţilor profesionale ale jurnaliştilor în scrierea şi documentarea subiectelor 

despre traficul de fiinţe umane şi violenţa domestică. 

* Notă: Activitatea este realizată cu eforturile ONG-lor cu activități în domeniu. Menționăm 

implicarea modestă a CCA. Responsabilizarea Ministerului Educaţiei de domeniu nu este 

relevantă, domeniul fiind prioritar pentru CCA.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordați. 
Recomandare:  

1. Dezvoltarea dialogului dintre CCA şi organizaţiile societăţii civile active în domeniu. 

2. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

 

Obiectivul specific 8.2. Combaterea imaginii sexiste în spoturile publicitare şi mijloacele de 

informare în masă 

Activitatea 8.2.1. Identificarea şi reducerea practicilor existente în rîndul organizaţiilor 

media care continuă să violeze demnitatea umană şi fac uz de imagini negative a femeilor şi 

bărbaţilor în mijloacele de informare în masă, inclusiv în spoturile publicitare 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: CCA, Serviciul de presă al autorităţilor publice central 

Informaţia despre realizare: 

1. Publicitatea sexistă este condamnată la nivel internațional, astfel Parlamentul european, în 

Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind impactul marketingului și al publicității asupra 

egalității dintre femei și bărbați, menționează că publicitatea care transmite mesaje 

discriminatorii și/sau degradante din perspectiva de gen, precum și toate tipurile de 

stereotipuri de gen constituie un obstacol în calea realizării unei societăți moderne și 

egalitare. 

2. Conform Legii nr. 5-XVI din  09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi, art. 8, mass-media contribuie la promovarea principiului egalităţii între 

femei şi bărbaţi în societate prin elaborarea de programe şi materiale de depăşire a 

stereotipurilor gender, iar orice discursuri şi materiale publice care prezintă imaginea 

femeilor sau a bărbaţilor în manieră de umilinţă a demnităţii lor se consideră inadmisibile. 

3. Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate, art. 11, descrie publicitatea 

amorală ca fiind cea, care încalcă normele unanim acceptate ale umanismului și moralei prin 

ofense, comparații și imagini defăimătoare privind rasa, naționalitatea, profesia, categoria 

socială, vârsta, sexul, limba, convingerile religioase, filozofice, politice și de alt gen ale 

persoanelor fizice. 

4. În această ordine de idei, DPAEGPV / MMPSF, în calitate de instituţie responsabilă de 

elaborarea politicilor în domeniul egalităţii de gen, la solicitarea diferitor persoane fizice şi 

juridice, a examinat situaţii de plasare a publicităţii cu character sexist: cu privire la 

acțiunile «Даром сейчас» ale Supermarketului „Foxmart”, Firma “Ponti”, Firma “Elite” (la 

sesizarea avocatei Doina Ioana Străisteanu, Agenţiei pentru Protecţia Moralităţii). Unele 

sesizări au fost transmise spre examinare Agenției Naționale pentru Protecţia Concurenței. 

5. MMPSF a conlucrat pe marginea unor cazuri cu privire la publicitatea stradală la direct cu 

producătorii Connect şi Orange în vederea suspendării panourilor publicitare de telefonie 

mobilă “două numere la unu”. În urma intervenţiei, cazul au fost soluţionat. 

6. Menţionăm iniţiativa legislativă a deputatei dnei Valentina Stratan (PDM) de a completa 

cadrul legal-normativ cu definiţia de sexism în publicitate (plasată pe pagina web a 

Parlamentului), care se află în proces de examinare.  

* Notă : în contextul implementării prezentei activităţi se atestă deficienţe în eliminarea cazurilor 

de sexism din publicitate. În pofida cadrului legal existent, menţionăm lipsa mecanismului de 

identificare şi soluţionare a cazurilor de sexism în mass-media, publicitatea stradală ; insuficienţă 

de capacităţi a serviciilor tele şi radiodifuzorilor de analiză de gen a produselor respective. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial.  
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Recomandări:  

1. Ajustarea cadrului lega-normativ cu referire la determinarea mecanismelor de 

identificare şi soluţionare a cazurilor de sexism în mass-media, publicitatea stradală. 

2.  Regândirea modalităţii de analiza şi soluţionare a cazurilor discriminatorii care 

afectează persoanele, în vederea urgentării intervenţiei organelor abilitate. 

3. Asigurarea monitorizării prin prisma de gen a serviciilor tele şi radiodifuzorilor pentru 

a asigura protecţia demnităţii umane a femeilor şi bărbaţilor, etc. 

Activitatea 8.2.2. Campanii de promovare, de informare şi consolidare a capacităţilor 

adresate instituţiilor media pentru a promova o imagine de gen adecvată şi echilibrată 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi 

Informaţia despre realizare: 

1. Activitatea 8.2.2 se suprapune în mare măsură cu activitatea 8.1.4. În acest sens o 

apreciem ca fiind realizată parţial.  

* Notă: responsabilizarea Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi 

pentru implementarea activităţii nu este relevantă. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial.  

Recomandări:  

1. Elaborarea unui Ghid metodologic de consolidare a capacităţilor instituţiilor media 

de organizare a acţiunilor, valorificând dimensiunea de gen. 

 

Obiectivul 8.3. Creşterea gradului de conştientizare în rîndurile femeilor şi bărbaţilor, fetelor şi 

băieţilor privind drepturile omului 

Activitatea 8.3.1. Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare a Guvernului 

privind promovarea egalităţii de gen cu participarea activă a bărbaţilor şi băieţilor ca 

mijloc de continuare a unei politici de egalitate de gen, în contextul dinamic al societăţi 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: Serviciul de presă al Guvernului, Serviciul de presă al Serviciul de 

presă al autorităţilor publice centrale 

Informaţia despre realizare: 

1. Pe parcursul anului 2011 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat 

proiectul Strategiei de comunicare a consiliului coordonator al comunităţii donatorilor. 

Documentul este în proces de ajustare, inclusiv în contextul standardelor internaţionale în 

domeniul egalităţii de gen.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată partial / În process de realizare  

Recomandări:  

1. Includerea dimensiunii de gen în Strategia de comunicare a MMPSF  

 

Activitatea 8.3.2. Elaborarea şi diseminarea broşurilor despre CEDAW şi Protocolul 

Opţional la aceasta, Mecanismul de depunere a reclamaţiilor la Raportorul Special privind 

violenţa faţă de femei din Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) şi 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, precum şi legislaţia şi planurile naţionale de 

promovare a drepturilor omului, în special a femeilor şi fetelor 

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: Serviciul de presă al Guvernului, Serviciul de presă al autorităţilor 

publice centrale 

Informaţia despre realizare:  

1. Informarea diferitor categorii a populaţiei cu privire standardele internaţionale în 

domeniul egalităţii de gen, mecanismele de soluţionare a cazurilor de discriminare oferă 

acestora oportunitatea de revendicare a drepturilor sale.   
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2. În perioada raportării în cadrul diferitor acţiuni de informare a populaţiei au fost 

diseminate materiale informative cu referire la documentele internaţionale şi naţionale în 

domeniul drepturilor omului, promovării egalităţii de gen.  

3. În cadrul acţiunilor de instruire a specialiştilor din diferite sectoare desemnaţi în calitate 

de unităţi gender, abilitaţi în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi 

TFU, aceştea au fost asigiraţi cu pachete informative cu referire la standardele 

internaţionale,  documentele ce vizează cadrul legal-normativ internaţional şi naţional în 

domeniul drepturilor omului, promovării egalităţii de gen. Specialiştii instruiţi în baza 

standardelor menţionate, pot oferi asistenţă mai calitativă persoanelor care necesită 

protecţie.  

4. Drept rezultat, menţionăm creşterea numărului de cazuri de violenţă în familie raportate 

organelor de resort din partea populaţiei. La fel, menţionăm cazurile adresate la Curtea 

Europeană pentru Drepturile Omului (cazurile Mudric, Busuioc, Eremia). AO Promo-

LEX a adresat sesizări Comitetului ONU specializat cu privire la eliminarea discriminării 

faţă de femei în vederea soluţionării cazurilor de violenţă în familie, inclusiv în 

Transnistria. Creşterea adresabilităţii cetăţenilor, organizaţiilor se prezintă în calitate de 

indicator al valorificării instrumentelor internaţionale de protecţie a drepturilor femeilor.  

* Notă : menţionăm insuficienţă de resurse pentru elaborarea şi diseminarea materialelor 

informative cu referire la standardele internaţionale, mecanismele internaţionale de promovare / 

protecţie a drepturilor omului, respectării principiului egalităţii de gen. 

Gradul de implementare: Activitatea realizată partial / În process de realizare  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor. Evaluarea eficienţei acestora.   

 

Concluzii la domeniul 8.  

În vederea fortificării domeniului Creşterea nivelului de conştientizare publică şi mijloacele de 

informare în masă au fost planificate 8 activităţi, dintre care 1 fiind realizată în termenii 

abordaţi, 6 – partial, 1 – nerealizată, şi având impact general pozitiv asupra: 

- elaborării unor măsuri de stimulare a prezentării imaginilor pozitive a femeilor şi bărbaţilor în 

mass-media, 

- consolidării capacităţilor jurnaliştilor privind principiile egalităţii de gen, 

- combaterii unor imagini sexiste în spoturile publicitare şi mijloacele de informare în masă, 

- creşterii gradului de conştientizare în rândurile femeilor şi bărbaţilor privind drepturile 

omului,  etc. 

Probleme identificate: 

- apariţia periodică a publicității sexiste / lipsa mecanismelor de identificare şi 

contracarare a acesteia, 

- existenţa unei biurocraţii nejustificate în procesul de analiza şi soluţionare a cazurilor 

sexiste, fapt ce împiedică protecţia eficientă a victimelor / martorilor, 

- insuficienţă de resurse pentru materiale informative cu referire la standardele 

internaţionale în domeniul egalităţii de gen, 

- capacităţi insuficiente de înţelegere a sexismului a producătorilor de publicitate,  

- responsabilizarea irelevantă a unor ministere de domeniu, CCA având mandatul 

prioritar, 

- implicarea insuficientă la capitolul dat a Consiliului Coordonator al  Audiovizualului. 

Recomandări:  

 Ajustarea cadrului lega-normativ cu referire la determinarea mecanismelor de 

identificare şi soluţionare a cazurilor de sexism în mass-media, publicitatea stradală.  

 Regândirea modalităţii de analiza şi soluţionare a cazurilor discriminatorii care 

afectează persoanele, în vederea urgentării intervenţiei organelor abilitate. 

 Asigurarea monitorizării prin prisma de gen a serviciilor tele şi radiodifuzorilor pentru a 

asigura protecţia demnităţii umane a femeilor şi bărbaţilor. 
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 Elaborarea şi implementarea metodologiei de abordare a subiectelor în mass-media prin 

prisma egalităţii de gen. 

 Fortificarea capacităţilor jurnaliştilor vizavi de respectarea standardelor egalităţii de 

gen în mass-media.  

 Informarea producătorilor de publicitate vizavi de sexism şi impactul acestuia. 

 Elaborarea unui Ghid metodologic de consolidare a capacităţilor instituţiilor media de 

organizare a acţiunilor, valorificând dimensiunea de gen. 

 Asigurarea continuităţii campaniilor de promovare, de informare şi consolidare a 

capacităţilor instituţiilor media pentru a promova imagini de gen adecvate şi echilibrate. 

 Includerea dimensiunii de gen în Strategia de comunicare a MMPSF. 

 Dezvoltarea dialogului dintre CCA şi organizaţiile societăţii civile active în domeniu. 

 Fortificarea capacităţilor CCA, Agenţiei de stat pentru protecţia moralităţii la capitolul 

expertizei de gen a documentelor din domeniu şi monitorizarea respectării acestora.  

 

* Se recomandă  Consiliului Coordonator al Audiovizualului adoptarea, elaborarea şi 

implementarea normelor consecvente cu libertatea de exprimare, a măsurilor auto-regulatoare, 

liniilor directoare, codurilor de conduită sau altor forme de reglementare în cadrul 

organizaţiilor media care include problema discriminării în bază de sex /egalităţii de gen, 

promovarea limbajului non-sexist şi prezentarea imaginilor lipsite de stereotipuri şi excluderea 

utilizării materialelor violente sau degradante. 

 

 

 

Domeniul 9. Mecanismul instituţional national 

 

 

Obiectivul specific 9.1. Îmbunătăţirea responsabilităţii pentru egalitate de gen. 

Activitatea 9.1.1. Elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de asigurare a 

implementării deplină a obiectivelor strategice şi acţiunilor conţinute în Platforma de Acţiuni 

de la Beijing, Legea  nr.5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la egalitate de şanse între femei 

şi bărbaţi a Republicii Moldova 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF 

Informaţia despre realizare: 

1. În contextul implementării angajamentelor internaţionale cu privire la respectarea 

principiului egalităţii de gen, Guvernul a întreprins măsuri de fortificare a mecanismului 

naţional în domeni. Astfel, pe parcursul anului 2011 prin ordinul conducătorilor ministerelor  

de resort au fost instituite Grupuri de coordonare în domeniul egalităţii de gen în cadrul 

Ministerului Justiției,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării. Specialiştii 

desemnaţi în calitate de membrii  a Grupurilor de coordonare în domeniul egalităţii de gen 

au beneficiat de instruire în cadrul atelierului de lucru „Dimensiunea de gen în sistemul de 

justiție și organele de forță” (30 noiembrie 2011), organizat de MMPSF cu suportul 

UNWomen.  

2. Familiarizarea specialiştilor cu standardele internaţionale, cadrul legal-normativ 

internaţional şi naţional în domeniul egalităţii de gen, specificul de gen în sistemul de 

justiție și organele de forță, va contrubui la fortificarea poziţiilor unităţilor gender, 

diminuării suprasolicitării unei singure persoane şi, respectiv, eficientizarea activităţii 

acestora. 

3. Menţionăm fortificarea capacităţilor Direcţiei Politici de Asigurare a Egalităţii de Gen şi 

Prevenirea Violenţei, MMPSF în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice, valorificând 

dimensiunea de gen, coordonarea intersectorială a domeniului, dezvoltarea dialogului cu 
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societatea civilă şi alţi actori relevanţi. Astfel, DPAEGPV a beneficiat de consultanţă din 

partea UNWomen. În acelaşi timp, se atestă necesitatea asigurării continuităţii acţiunilor de 

instruire şi oferirii de oportunităţi pentru vizite de studii, participări la evenimente 

internaţionale în domeniu în vederea schimbului de experienţă şi dezvoltării competenţelor.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor. Evaluarea eficienţei acestora.   

 

Activitatea 9.1.2. Revizuirea funcţiilor/statutului şi fişelor de post a unităţilor gender din 

cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale şi ajustarea acestora la standardele 

Consiliului Europei prevăzute în Recomandarea CM/Rec(2007)17 (Partea C-2 ii, iii, v) a 

Comitetului de Miniştri către statele-membre privind standardele şi mecanismele egalităţii de 

gen   

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: MMPSF, unităţile gender din APC 

Informaţia despre realizare: 

1. MMPSF a iniţiat procedura de revizuire a funcţiilor/statutului şi fişelor de post a unităţilor 

gender din cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale. Propunerile vor fi prezentate în 

contextul ajustării Legii nr.5-XVI. 

2. Realizarea acţiunii depinde de realizarea acţiunii de ajustare a Legii nr.5-XVI. 

Gradul de implementare:   Activitatea realizată parţial / În proces de realizare.  

Recomandări:  

1.  Finalizarea exerciţiului de ajustare a Legii nr.5-XVI cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi.  

 

Activitatea specifică 9.1.3. Instituirea unităţilor gender la nivel raional şi consolidarea 

capacităţilor acestora  

Termenul de executare: 2010-2011 

Responsabilii de realizare: MMPSF, autorităţile administraţiei publice locale 

Informaţia despre realizare: 

1. La etapa actuală se propune un alt mechanism de instituire a unităţilor gender la nivel local 

prin proiectul Legii nr.5-XVI cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

(ajustat).  

Gradul de implementare:  Activitatea ne realizată.  

Recomandări:  

1. Identificarea mechanismului de instituire a unităţilor gender la nivel local în proiectul Legii 

nr.5-XVI cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

 

Activitatea 9.1.4. Consolidarea capacităţilor membrilor Comisiei guvernamentale, precum şi a 

unităţilor gender (cum ar fi integrarea perspectivei de gen, analiza de gen, utilizarea statisticii 

de gen şi mecanismelor de monitorizare, utilizarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen 

etc.) 

Termenul de executare: 2010-2012 

Responsabilii de realizare: MMPSF, unităţile gender din APC 

Informaţia despre realizare: 

1. Pe parcursul 2011 au fost organizate mai multe activităţi de instruire a specialiştilor 

desemnaţi în calitate de unitate gender în cadrul APC. În aprilie şi mai 2011 MMPSF, cu 

suportul UNWomen a organizat seminarul şi Atelierul de lucru cu referire la elaborarea 

Raportului CEDAW, contribuind la fortificarea capacităţilor specialiştilor şi îmbunătăţirea 

documentului. La 3 noiembrie 2011 MMPSF în parteneriat cu BNS, cu suportul Proiectului 

PNUD, UNWomen au organizat un seminar de dezvoltare a capacităţilor unităţilor gender 

de lucru cu indicatorii statistici. În luna noiembrie specialiştii au beneficiat de instruire cu 

referire la problematica HIV/SIDA. In rezultatul instruirilor menţionate s-a îmbunătăţit 
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semnificativ calitatea rapoartelor (CEDAW, Monitorizarea realizării PA PNAEG pentru 

2011). În același timp, există unele rezerve vizavi de eficiența activităţii unităților gender, 

care fiind suprasolicitate cu atribuțiile de bază, sunt limitate în acțiuni în domeniul egalității 
de gen.  La fel, actuală rămâne problema stimulării activităţii acestora.  

2. În acelaşi timp, membrii Comisiei nu au beneficiat de instruiri expres în domeniu, din cauza 

suprasolicitării profesionale, familiarizarea cu domeniul fiind efectuată pe parcurs. Astfel, în 

cadrul a patru şedinţe în perioada de raportare,  membrii Comisiei au beneficiat de informaţii 

ample la subiectele abordate, materiale informative corespunzătoare.   

3. În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2011, la Busan, Coreea de Sud, s-a desfăşurat cel de 

al IV-lea Forum de Nivel Înalt privind Eficienţa Asistenţei, la care a participat şi delegaţia 

Republicii Moldova, în componența căreia au participat și Membrii Comisiei 

Guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi (vice-ministrul economiei, 

reprezentanţii ONG-lor ”Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare” și ”Gender Centru”) şi a 

Cancelariei de Stat. Aspectele discutate în cadrul Forumului sunt relevante  pentru 

Republica Moldova, în special în calitatea sa de membru al parteneriatului estic, în contextul 

sarcinilor de fortificare a eforturilor în vederea atingerii unor rezultate concrete şi durabile. 

Aceasta presupune o mai bună gestionare pentru rezultate, monitorizarea, evaluarea şi 

comunicarea progreselor înregistrate, precum şi consolidarea capacităţilor naţionale şi 

mobilizarea diverselor resurse şi iniţiative în sprijinul rezultatelor de dezvoltare. În acest 

sens, s-a pus accent pe căutarea resurselor în interior. A fost menţionată necesitatea 

apropierii de specificul naţional precum și concentrarea asupra realizării ODM. Subiectul 

egalităţii de gen abordat prin ancorarea la priorităţile naţionale, prin intermediul a două 

obiective: dezvoltarea datelor dezagregate pe gen şi orientarea cheltuielilor publice spre 

beneficiul femeilor şi bărbaţilor. A fost menţionată necesitatea susţinerii domeniului 

abilitării femeilor prin asistenţă tehnică.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată în termenii abordaţi.  

Recomandări:  

1. Continuarea acţiunilor menţionate. Promovarea propunerilor de stimulare a unităţilor 

gender pentru activitate din partea conducerii instituţiei respective.  

2. Consolidarea capacităţilor membrilor Comisiei guvernamentale.  

 

Activitatea specifică 9.1.5. Consolidarea capacităţilor oficiului avocatului poporului în 

problemele aferente discriminărilor pe bază de sex    

Termeni 2010-2011 

1. În realizarea sarcinilor sale avocaţii parlamentari contribuie permanent la apărarea 

drepturilor omului, inclusive la asigurarea principiului egalităţii de gen, prin examinarea 

adresărilor cetăţenilor, prin instruirea juridică a populaţiei.  

2. Colaboratorii Centrului pentru Drepturile Omului au participat activ la atelerul de lucru 

”Dimeniunea de gen în sistemul justiţiei şi organelor de forţă”, la lansarea raportului UN 

WOMEN ”Progresul femeilor în lume: În căutarea justiţiei”. 

3. Menţionăm desemnarea unui specialist în cadrul Centrului în calitate de unitate gender. În 

acelaşi timp, se atestă necesitatea de a fortifica capacităţile avocaţilor parlamentari la 

segmentul egalităţii de gen, în special asistenţa în cazurile de discriminare în bază de gen.  

* Notă : Reiterăm faptul că denumirea institutului juridic internațional al ombudsmanului în 

Republica Moldova este avocatul parlamentar (art. 3, 4 din Legea cu privire la avocații 

parlamentari) şi nu ”avocat al poporului”.  

Gradul de implementare: Activitatea realizată parţial. 

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

2. De reajustat denumirea instituţiei în document. 

3. De fortificat capacităţile unităţii gender din cadrul instituţiei. 
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Activitatea 9.1.6. Consolidarea capacităţilor organelor judiciare în asigurarea 

respectării/implementării depline a prevederilor CEDAW, Protocolului Opţional, Legii nr. 5-

XVI din 9 februarie 2006 cu privire la şanse egale între femei şi bărbaţi, Legii nr. 45-XIV din 

1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

Termenul de executare: 2011 

Responsabilii de realizare: Institutul Naţional de Justiţie, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Informaţia despre realizare: 

1. După cum a fost menţionat anterior, pe parcursul anului 2011, în cadrul Institutului 

Naţional al Justiţiei, au fost desfăşurate 6 seminare “Implementarea Legii cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie” cu participarea a 140 persoane (judecători, 

procurori, poliţişti, avocaţi din unităţile administrativ-teritoriale), cu suportul Misiunii 

OSCE în Moldova. La fel, menţionăm organizarea seminarului de formare formatori 

“Bunele practici de implementare eficientă a ordonanţei de protecţie în Republica 

Moldova”, cu participarea a 20 persoane (judecători, procurori, poliţişti, avocaţi). Aceste 

acţiuni au contribuit la fortificarea capacităţilor specialiştilor menţionaţi în lucrul de 

aplicare a ordonanţei de protecţie. În această listă se înscriu organizarea a 2 seminare 

“Traficul de fiinţe umane ca infracţiune şi drepturile victimelor”, cu participarea a 50 

persoane (judecători, procurori, avocaţi). La etapa actuală, cu suportul Misiunii OSCE în 

Moldova, a fost iniţiat procesul de elaborare a Ghidului pentru judecători în vederea 

soluţionării cazurilor de violenţă în familie. 

2. Membrii Grupului de coordonare în domeniul egalităţii de gen din cadrul Ministerului 

Justiției, creat pe parcursul anului 2011, au beneficiat de instruire la subiectul egalităţii de 

gen (atelierul de lucru din 30 noiembrie 2011).  

3. La 3 noiembrie 2011, MMPSF, în colaborare cu BNS, a organizat un atelier de lucru privind 

statisticile de gen și utilizarea acestora în contextual politicilor naționale și sectoriale de 

asigurare a egalității de gen. Scopul major al acestei acțiuni a fost sporirea capacităților și 

abilitățilăţilor practice ale specialiștilor desemnați în calitate de unități gender de a se 

documenta, interpreta și utiliza datele statisticii oficiale dezagregate pe gen în elaborarea, 

monitorizarea și analiza politicilor și altor documente strategice în domeniul egalității de 

gen. Activitatea a fost organizată în cadrul Proiectului comun ONU ”Consolidarea 

Sistemului Statistic Național” (cu susținerea PNUD, UN Women și Guvernul Suediei). În 

vederea perfecţionării capacităţilor, unitatea gender din Cadrul Ministerului Justiţiei a 

participat la cursuri de instruire. 

Gradul de implementare: Acţiunea realizată.  

Recomandări:  

1. Asigurarea continuităţii acţiunilor menţionate. Evaluarea eficienţei acestora. 

 

Obiectivul specific 9.2. Consolidarea reţelelor de parteneriat şi susţinerea dialogului social 

Activitatea 9.2.1. Crearea şi consolidarea grupului de lucru pentru elaborarea raportului 

consolidat (patru şi cinci) al Guvernului privind implementarea CEDAW, care urmează a fi 

prezentat în iulie 2011 

Termenul de executare: 2010 - 2011 

Responsabilii de realizare: MMPSF,  Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei şi 

bărbaţi  

Informaţia despre realizare : 

1. În 2011 a fost elaborat Raportul periodic combinat patru-cinci cu privire la implementarea 

CEDAW în Moldova. Raportul a fost elaborat de către MMPSF, cu  participarea unităţilor 

gender, specialiștilor din ministere şi alte autorități ale administrației publice centrale, cu 

suportul Proiectului UNWomen „Abilitarea economică a femeilor prin creșterea 

oportunităților de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova”. Specialiştii menţionaţi 
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au beneficiat de instruire privind criteriile / indicatorii de raportare în baza CEDAW (august 

2010, aprilie 2011). În procesul de elaborare a Raportului, cu suportul UNWomen, au fost 

organizate consultări interministeriale, cu organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale 

din ţară. În vederea asigurării principiului participativ, proiectul Raportului a fost amplasat 

pe pagina www.mmpsf.gov.md şi discutat în cadrul Mesei rotunde (mai 2011) cu 

participarea reprezentanților structurilor de stat, organizaţiilor neguvernamentale (“Gender-

Centru”, Promo-LEX, Centrul “La Strada”, CNP) şi structurilor internaţionale cu activități 
în domeniu (UNFPA, Misiunea OSCE în Moldova, Misiunea OIM în Moldova). Menţionăm 

participarea la unele şedinţe a d-nei Violeta Neubauer, membra Comitetului ONU pentru 

eliminarea discriminării față de femei, acesta fiind  în vizită de monitorizare a procesului de 

elaborare a Raportului național periodic 4-5 combinat cu privire la implementarea CEDAW 

în Moldova. 

2. Conform legislației naționale, Raportul periodic patru-cinci combinat cu privire la 

implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei 

în Republica Moldova a fost prezentat și discutat la ședința Comisiei Guvernamentale 

pentru egalitate între femei și bărbați (iunie 2011), aprobat la şedinţa Comisiei naţionale 

pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte (iunie 2011). Raportul a fost audiat în 

cadrul ședinței Comisiei Parlamentare protecție socială, sănătate și familie (iulie 2011).   

Gradul de implementare: Acţiunea realizată. 

Recomandare : 

1. Valorificarea experienţelor acumulate în cadrul prezentei activităţi. 

 

Concluzii la domeniul 9.  

În vederea fortificării domeniului Mecanismul instituţional naţional au fost planificate 7 activităţi, 

dintre care 4 fiind realizate în termenii abordaţi, 2 – partial, 1 – nerealizată, şi având impact general 

pozitiv asupra: 

- îmbunătăţirii responsabilităţii pentru domeniul egalitatea de gen, 

- consolidării capacităţilor membrilor Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, 

precum şi a unităţilor gender privind standardele internaţionale în domeniul egalităţii de gen, 

- consolidării capacităţilor organelor judiciare în asigurarea respectării angajamentelor 

internaţionale,  

-  consolidării parteneriatului între structurile de stat şi societatea civilă în monitorizarea politicilor  

în domeniul egalităţii de gen şi elaborarea rapoartelor respective, etc. 

Probleme identificate: 

- Nu s-a reuşit finalizarea procesului de ajustare a Legii nr. 5-XVI 

- Membrii Comisiei nu au beneficiat de instruiri expres în domeniu, din cauza suprasolicitării 

profesionale, familiarizarea cu domeniul fiind efectuată pe parcurs 

- Deficienţe în activitatea unităților gender, determinate de suprasolicitarea cu atribuțiile de 

bază, rotația nejustificată a unităților prin alte persoane neinițiate din cauza 

neinstituţionalizării poziţiei.  La fel, actuală rămâne problema stimulării activităţii acestora. 

Recomandări: 

 Ajustarea Legii nr.5-XVI cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

 Instituţionalizarea unităţilor gender. Promovarea propunerilor de stimulare a unităţilor 

gender pentru activitate din partea conducerii instituţiilor.  

 Consolidarea capacităţilor membrilor Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi 

bărbaţi  / a unităţilor gender 

 Continuarea fortificării capacităţilor organelor judiciare în asigurarea implementării 

prevederilor  cadrului legal naţional şi internaţional în EG, prevenirea şi combaterea VF. 

 Elaborarea Ghidurilor, materialelor informative sectoriale cu referire la implementarea 

principiului egalităţii de gen. 

 Ajustarea indicatorilor de evaluare a politicilor în domeniul egalităţii de gen. 

http://www.mmpsf.gov.md/
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CONCLUZII : 

 Majoritatea obiectivelor şi activităţilor specifice stipulate în Planul de acţiuni pentru 

implementarea, în perioada 2011, a Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe 

anii 2010-2015, au fost realizate / se află în proces de realizare. Astfel, din 76 activităţi 

planificate, au fost realizate în termenii abordaţi 52, parţial realizate 18, nerealizate 6 (2 

activităţi au fost nerealizate, fiind dependente de adoptarea Legii nr.5-XVI ajustate). 

Comparativ cu anul 2010 se atestă un progres semnificativ în acest sens (din 46 activităţi 

planificate, 5 au fost realizate, celelalte parţial / având termeni extinşi).  

 În perioada raportării s-a reuşit dezvoltarea unor structuri ale Mecanismului instituţional prin 

crearea Consiliilor de coordonare în domeniul EG în cadrul MJ, MAI, MAp şi instruirea unităţilor 

gender din ministerele de resort. Urmează fortificarea capacităţilor specialiştilor în vederea 

eficienţei activităţii acestora.  

 În același timp, instituționalizarea unităților gender rămâne a fi o problemă pentru domeniu. 

Mecanismul de aprobare a persoanei în calitate de unitate gender prin ordinul ministrului a 

demonstrat ineficacitatea acestuia:  suprasolicitarea cu atribuțiile de bază, nereflectarea activităţii 

în fișa de post, lipsă de stimulare, rotația nejustificată a unităților prin alte persoane neinițiate în 

domeniu și includerea acestora în activități fără pregătirea corespunzătoare, etc. Toate acestea 

urmează a fi soluţionate în contextual ajustării Legii nr.5-XVI. 

 Menţionăm creşterea calităţii unor rapoarte a ministerelor de resort, ce reprezintă un rezultat al 

acţiunilor de consolidare a capacităţilor specialiştilor în domeniu. Drept exemplu pozitiv poate 

servi raportarea subdiviziunilor MMPSF, MAI, ANOFM, BNS, MS, MEd. În acelaşi timp, se 

atestă capacităţi insuficiente de raportare a specialiştilor la nivel local, din lipsa de instruire 

relevantă. 

 A fost stabilit dialogul dintre structurile de stat, APL şi OSC în domeniu prin participarea acestora 

atât la elaborarea documentelor de politici cât şi la activităţi concrete.  

 În acelaşi timp, menţionăm că unele structuri instituţionale nu şi-au identificat direcţiile de 

activitate în domeniu. În acest sens, se atestă necesitatea de a sensibiliza reprezentanţii ministerelor 

şi altor structuri decizionale şi executive la capitolul integrării principiului egalităţii între femei şi 

bărbaţi în politicile şi în programele din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare 

a deciziilor. Fiecare structură este responsabilă de promovarea acestui concept în activitatea 

indiferent de faptul dacă sunt specificate expres sau nu în Program şi alte documente strategice. 

 În acelaşi timp, cel mai slab valorificat a rămas domeniul creşterii nivelului de conştientizare 

publică şi mijloacele de informare în masă şi bugetarea sensibilă la gen.  

 Informaţiile structurilor abilitate confirmă insuficienţa de resurse umane şi financiare adresate 

implementării Planului naţional. În pofida organizării diferitor activităţi în domeniu la nivel local, 

o parte din responsabilităţi sunt puse pe seama ONG-lor şi organizaţiilor internaţionale. 

 Drept problemă importantă rămâne finanţarea de la Bugetul de stat a activităţilor de realizare a 

Programului (ca şi în 2010). Dat fiind faptul ca domeniul asigurării EG este unul intersectorial, 

finanţarea acestuia urmează a fi efectuată din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute 

anual în bugetele autorităţilor publice relevante şi din alte surse, conform legislaţiei (dar care 

trebuie prevăzute expres în CBTM).  

 Formularea generală a unor activităţi din PA PNAEG a generat dificultăţi în monitorizarea 

implementării documentului. Nu au fost realizate acţiunile cu referire la unele documente 

internationale, formulările acţiunilor fiind extinse şi, uneori, greu de estimat. În vederea 

soluţionării problemei şi realizării obiectivului este necesară reformularea acestora, atribuindu-le 

caracter concret şi specific, care ar facilita evaluarea impactului real al acestora.  

 Unele instituţii publice n-au fost identificate în mod corespunzător în PA PNAEG. Având în vizor 

caracterul intersectorial al dimensiunii de gen şi necesitatea includerii acesteia în toate politicile şi 

documentele strategice, la etapa următoare este necesar de reevaluat instituţiile responsabile de 

implementare şi de implicat mai activ în realizarea documentului astfel de instituţii cum sunt : 
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CEC, ODIMM, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Muncii, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii,  s.a.   

 Evaluarea impactului activităţilor continuă să fie o problemă a rapoartelor / informaţiilor sectoriale 

şi a APL. Acest lucru rezultă şi din lipsa unor indicatori de impact adecvaţi. Respectiv, se impune 

exerciţiul de reajustare a indicatorilor prin identificarea celor relevanţi. 

 Reieşind din conţinutul informaţiilor prezentate de unele instituţii constatăm o colaborare 

insuficientă în interiorul instituţiilor. Astfel, la instruirile anterioare în vederea dezvoltării 

capacităţilor de monitorizare a domeniului au participat specialiştii desemnaţi în calitate de unităţi 

gender, iar informaţiile pentru raportare au fost elaborate de alţi specialist, care nu sunt 

familiarizaţi cu segmentul respectiv.  

 În perioada raportării structurile de stat abilitate în domeniu au stabilit un dialog constructiv cu 

partenerii internaţionali: UNFPA, UNWomen, Misiunea OIM în Moldova, Misiunea OSCE în 

Moldova, UNAIDS, UNDP, Medecins du Monde, etc., în vederea valorificării dimensiunii de gen 

la realizarea activităţilor  planificate. În acelaşi timp, se atestă necesitatea ajustării mai stricte a 

unor acţiuni ale donatorilor la necesităţile ţării, coordonarea mai eficientă a resurselor existente. 

 O bună parte din activităţi care au fost realizate doar în termenii abordaţi, poartă caracter continuu 

şi rămân a fi actuale, de aceea este necesară concentrarea eforturilor asupra implementării acestora 

în 2012.  

 Analiza efectuătă  reprezintă o platformă de acţiuni  pentru elaborarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a Programului naţional de asigurare a egalităţii 

de gen pe anii 2010-2015.  

 

 

 


