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SUMAR 

La 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia a fost semnat Acordul de Asociere între Republica 

Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 

statele membre ale acestora, pe de altă parte. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2 

iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014. 

Acordul de Asociere RM-UE stabileşte un nou cadrul juridic pentru avansarea relaţiilor 

dintre RM şi UE spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice şi integrării 

economice cu UE. 

Acordul de Asociere conține prevederi cu caracter obligatoriu, norme regulatorii și 

aranjamente de cooperare mai extinse, în toate sectoarele de interes. O atenție sporită se acordă 

implementării şi aplicării prevederilor AA, inclusiv prin stipularea termenelor clare şi stabilirea 

unui cadru instituțional și administrativ adecvat, creînd astfel premisele necesare pentru o 

implementare eficientă. În principal putem menționa Capitolul 4 „Ocuparea forței de muncă, 

politică socială și asigurarea opurtunităților egale” prin care Republica Moldova și-a luat 

angajamentul de a asigura oportunități egale cu scopul consolidării egalității dintre genuri și 

asigurării oportunităților egale dintre femei și bărbați, precum și combaterea discriminării din 

orice fel de motive. 

La data de 20 noiembrie 2013, a fost aprobată Strategia Egalității de gen a Consiliului 

Europei pentru anii 2014-2017.  

Programul transversal al Consiliul Europei privind egalitatea de gen are drept scop de a 

spori impactul și vizibilitatea standardelor privind egalitatea de gen, sprijinirea implementării 

acestora în statele membre printr-o serie de măsuri, inclusiv integrarea dimensiunii de gen drept 

domeniu prioritar. Adoptarea acestui program a permis accelerarea muncii asupra diminuării 

golurilor instituționale în ce privește trecerea de la egalitatea de gen de facto la egalitatea de gen 

de jure. Un progres enorm pentru consolidarea parteneriatului între state în promovarea eglității 

de gen a fost creșterea numărului statelor care au semnat Convenția Europeana privind 

prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice. Descris de către 

Organizația Națiunilor Unite ca "standardul de aur", Convenția definește și condamnă: violența 

fizică și psihologică, violența sexuală, inclusiv violul, mutilarea genitală a femeilor, 

persecutarea, căsătoria forțată, avortul și sterilizarea forțată, hărțuirea sexuală și  "crimele de 

onoare ". Actualmente, ratificată de 21 de stat europene și semnată de 16,  activitățile de 

monitorizare a Convenției urmează să înceapă în cursul acestui an. Convenția de la Istanbul 

stabilește fierm ca principiu că violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului, 

probabil cea mai raspandita încălcare a drepturilor omului din orice timp. Aceasta identifică 

violența împotriva femeilor și fetelor ca un simptom al inegalitatii de gen. De asemenea putem 

menționa că Republica Moldova își mărește aportul și devine un actor activ în promovarea 

egalității de gen avînd ca vector de politici Strategia și Programul Transversal al Consiliului 

Europei cît și prevederile Convenției CAHVIO, precum și prin participarea unităților gender la 

ședințele Comisiei privind egalitatea de gen, la evenimentele organizate de Consiliul Europei ce 

țin de domeniul egalității de gen. 

În scopul continuării procesului de armonizare a legislației naționale la prevederile Legii 

nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a 

fost elaborat proiectul de lege care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 322 din 08 mai 

2014 și transmis Parlamentului pentru adoptare.  

Pentru asigurarea implimentării Observaţiilor Finale ale Comitetului ONU pentru 

eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptate la Geneva la 18 octombrie 2013, pe 

marginea Raportului periodic patru-cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la 

implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei a fost 

aprobat prin Hotărîrea nr. 525 din 03.07.2014 modificările aduse la Programul naţional de 

asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015. 

 

http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf
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Aspectul organizatoric. În perioada ianuarie-martie 2015, specialiştii Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, în baza rapoartelor sectoriale a 

ministerelor şi altor autorități publice centrale, a ONG-lor din domeniu, au elaborat Raportul de 

monitorizare a realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional de 

asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 (în anul 2014). Monitorizarea a fost realizată în 

conformitate cu 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. 

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

activităţile incluse în plan pentru promovarea egalităţii genurilor în societate. Analiza  gradului 

de implementare al documentului pe parcursul anului 2014 a permis evidenţierea 

progreselor,obstacolelor şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acţiunilor din domeniu. În 

procesul de elaborare a raportului, au fost analizate informaţii a circa 34 de structuri abilitate la 

nivel central în domeniu. A fost solicitată  informații inclusiv și de la   organizațiile 

internaționale și societatea civilă. 

În procesul de analiză al Planului național de acțiuni pentru anul 2013-2015, s-a constat 

că majoritatea specialiştilor din cadrul entităților care au raportat, s-au condus de formatul 

documentului vizat, avînd la bază obiectivele şi activităţile specifice aprobate.  

Informaţiile cu privire la acţiunile realizate sînt structurate conform Obiectivelor Planului 

vizat, incluzînd și unele analize a domeniului de intervenţie.  

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

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

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

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

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

Raportul a inclus informaţii care se referă la situaţia de facto a 67  de activităţi din totalul 

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

de implementare, după caz  suplinită cu recomandări şi cu comentarii. Din raportul pentru anul 

2014 au fost excluse  activitățile realizarea cărora a fost raportată anterior.  

Astfel, dintr-un număr total de 67 de activităţi reflectate în raport: 61 de activități au 

gradul de implementare „Realizat”, 4 activități au gradul de implementare „Realizat parțial” și 2 

activități au gradul de implementare „Nerealizat”. 

 

Metodologia. În vederea monitorizării realizării a PA PNAEG, MMPSF a întreprins 

următoarele acţiuni: 

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

informative cu privire la realizarea Obiectivelor specifice ale Planului; 

- Colectarea și sistematizarea informaţiei prezentate de către structurile abilitate din 

cadrul APC, ONG, OI; 

- Compilarea și prelucrarea notelor informative; 

- Analiza realizărilor, identificarea problemelor şi a lacunelor existente; 

- Elaborarea recomandărilor şi concluziilor pe marginea activităţilor realizate; 

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

informarea Guvernului despre realizările obținute. 

Drept bază de lucru a monitorizării au servit 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 2013-2015; 

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

c) rapoartele sectoriale / ministeriale în domeniu pentru anul 2014;  

d) rapoarte ale organizațiilor internaționale cu activităţi în domeniu;  

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

publicaţii mass-media etc.) şi calitativi (calitatea documentelor, rapoartelor sectoriale, a 

publicaţiilor în domeniu, impactul activităților realizate, etc.).  

 

http://www.mmpsf.gov.md/
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Limitări şi obstacole: 

-  implicarea insuficientă a organizațiilor societății civile în procesul de raportare; 

-  lipsa sau insuficiența de indicatori de performanță în rapoartele analizate; 

-  prezentarea întîrziată a rapoartelor, 

-  formularea generală și insuficient de clară a unor activităţi şi indicarea în calitate de  

responsabili a instituţiilor irelevante; 

 

Lecţii însuşite:  

- În vederea monitorizării eficiente și obiective a nivelului de implementare a PA al 

PNAEG  este necesară reflectarea inclusiv și a indicatorilor (PNAEG) grupați pe 8 domenii de 

intervenții adoptate în 2011 cu o implicare mai activă a subiecților din domeniu și anume a  

unităților gender, mai ales în procesul de raportare, deoarece, unele din  activitățile sectoriale 

realizate nu sunt reflectate în raport. 

- Persoanele responsabile de elaborarea raportelor sectoriale nu includ evaluările 

finaciare ale activităților relizate per an, ceia ce împiedică efectuarea unui bilanț financiar privind 

resursele utilizate. 

- În vederea elaborării recomandărilor și concluziilor obiective și imparțiale, în 

procesul de elaborare a raportului este necesară implicarea unui expert independent. 
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MONITORIZAREA REALIZĂRII PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ASIGURARE A EGALITĂŢII 

DE GEN PE ANII 2010-2015   

Domeniul 1. Ocuparea forţei de muncă şi migraţia 

 

 

Obiectivul specific 1.1. Elaborarea şi punerea în aplicare a  măsurilor speciale menite 

să asigure implementarea deplină a tratatelor internaţionale şi regionale relevante 

 

Acțiunea 1.1.1. Elaborarea şi implementarea planurilor naţionale în baza 

recomandărilor înaintate Guvernului pe marginea rapoartelor periodice  la   tratatele  

internaţionale relevante, precum: Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de 

discriminare faţă de femei, Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi 

culturale, Carta Socială Europeană revizuită şi alte documente juridice internaţionale la 

care Republica Moldova  este parte. 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare:  MAEIE, MMPSF, autorităţile publice centrale. 

Informaţia despre realizare: 

Prin Hotărîrea Guvernului nr 525 din  03.07.2014 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru 

implementarea, în perioada 2014-2015, a Observaţiilor Finale ale Comitetului ONU pentru 

eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptate la Geneva la 18 octombrie 2013, pe 

marginea Raportului periodic patru-cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la 

implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei.   

A fost elaborat raportul anual al Planului de acţiuni pentru implementarea Observaţiilor 

finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, adoptate la Geneva la 

20 mai 2011, pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de 

implementare a Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi cultural, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 974 din 21.12.2012, și expediat Guvernului spre 

examinare.  

În 2014 a fost prezentat rapotul de implementare a Cartei Sociale Europene revizuite la 

capitolul Grup Tematic Copii, Familii, Migranți care se referă la analiza gradului de 

implementare a următoarelor articole: Art.7 (p.1-4, 7-10), 8, 16, 17 (p.1,2), 19 (p.7,8), 27 (p.2)) 

și expediat Consiliului Europei. 

Gradul de implementare:Realizat 

Recomandări: Inițierea proceselor de implementare a Directivelor UE din cadrul Acordului de 

Asociere RM-UE  

 
Obiectivul specific 1.2. Creşterea angajării în rândul femeilor şomere şi reducerea 

discrepanţei salariale în funcţie de gen. 

 
Acţiunea 1.2.1. Efectuarea auditului de gen în cadrul Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de muncă. 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare:  Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familiei, (Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) 

Informaţia despre realizare: 

Pe parcursul anilor 2012-2013 au fost efectuate două audite de gen: 

- Audit de gen în cadrul ANOFM; 

- Audit de gen în cadrul CEC. 

Urmare a auditului efectuat în cadrul CEC au fost întreprinse următoarele acțiuni 

concrete: 

S-a elaborat în baza recomandărilor experților planul de asigurare a respectării principiului 

egalității între femei și bărbați în procesul electoral pentru anii 2014-2015, Aprobat prin 
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hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2351 din 23 decembrie 2013. Astfel CEC și-a propus 

integrarea dimensiunii de gen în politicile, programele, practicile şi procesul de luare a deciziilor 

în cadrul Comisiei Electorale Centrale, astfel încît, în orice etapă şi la orice nivel al elaborării sau 

implementării, să se facă o analiză a efectelor asupra femeilor şi bărbaţilor şi să se acţioneze în 

consecinţă. Pentru anul 2014 s-a propus realizarea unui raport privind balanţa de gen în cadrul 

organelor electorale inferioare; revizuirea modulelor de instruire din domeniul electoral cu 

includerea tematicii egalității de gen, revizuirea Codului de conduită, încheiat între concurenţii 

electorali şi mass-media, din perspectiva egalităţii de gen, elaborarea Codului de conduită a 

funcţionarilor electorali abordînd şi aspecte ce ţin de asigurarea egalităţii de gen,  modificarea 

fişei de post a unității gender  prin concretizarea atribuțiilor privind asigurarea egalităţii de gen în 

domeniul electoral etc.  

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă este în proces de implementare a 

recomandărilor auditului de gen, reeșind din faptul că este o structură mai complexă atît după 

politicile implementate cît și după structurile sale teritoriale. 

Pe parcursul anului 2014, a fost efectuat auditul de gen în cadrul Inspectoratului de Stat al 

Muncii, cu suportul organizațional și logistic al UN WOMEN. 

În primă instanţă, auditul de gen a analizat aspectul de integrare a dimensiunii egalităţii 

de gen în cadrul Programului de Dezvoltare Strategică a ISM pentru anii 2012-2014. 

Metodologia folosită pentru analiza politicilor publice porneşte de la cele mai importante etape 

ale ciclului de planificare a strategiilor/politicilor publice, şi anume: 

1. Analiza şi definirea problemei 

2. Cadrul de rezultate (elaborarea strategiei/politicii publice şi rezultatele estimate) 

3. Cadrul de implementare al strategiei/politicii.  

Reeșind din constatările de bază ale expertului Programul de Dezvoltare Strategică a ISM 

se află la o etapă intermediară de integrare a dimensiunii egalităţii de gen, punctajul mediu pe 

care la acumulat este de 1,33 (0 fiind punctajul minim iar 4 fiind maxim). Aceasta înseamnă că la 

nivel strategic, dimensiunea egalităţii de gen este recunoscută şi prezentă în special la nivel 

programatic, însă mai puţin vizibil  la nivelul planului de acţiuni şi al indicatorilor.  

Recomandările de bază vizează: 

- elaborarea unei instrucţiuni interne cu privire la asigurarea egalităţii de gen în cadrul 

Agenţiei. Instrucţiunea va conţine următoarele prevederi: paşii interni ce urmează a fi realizaţi 

pentru asigurarea egalităţii de gen în servicii, politici, planuri de acţiuni, proiecte şi programe, 

responsabilii şi mandatul acestora, desemnarea unității gender şi mandatul acesteia.  

- revizuierea regulamentelor de activitate ale Direcţiilor sale pentru a specifica în 

mandatul fiecăreia care sunt atribuţiile pentru asigurarea egalităţii de gen. În interiorul Direcţiilor 

vor fi identificaţi specialişti în fişa postului cărora se vor opera modificări pentru concretizarea 

acţiunilor necesare pentru asigurarea integrării consecvente a egalităţii de gen. 

-Mandatul  unității gender va fi concretizat şi extins prin instrucţiunea internă cu privire 

la egalitatea de gen şi modificări la fişa postului a acesteia.  Astfel în rezultat în fiecare  Direcție 

din cadrul ISM se va desemna o unitate gender care va asigura și monitoriza realizarea în timp şi 

în mod consecvent  a responsabilităţilor pentru asigurarea egalităţii de gen. 

-Unitatea gender va facilita procesul de elaborare a unui plan intern în baza constatărilor 

şi recomandărilor  raportului de audit de gen pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile, 

serviciile, programele ISM.  

-Unitatea gender, în colaborare cu Secția resurse umane, va evalua necesităţile de 

instruire a colaboratorilor ISM în domeniul egalităţii de gen şi vor planifica realizarea acestora în 

conformitate cu Planul anual de instruire al Insituției.   

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Instuțiile vizate urmează să implementeze recomandările formulate și să 

elaboreze planuri interne de  aplicare a acestora.  
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Acţiunea 1.2.2. Reflectarea recomandărilor auditului de gen în documentele de 

politici pe piaţa muncii.  

Termenul de executare: 2015 

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

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) 

Informaţia despre realizare: 

Analiza realizată a arătat că nivelul de dezvoltare a capacităţilor instituţionale ale 

ANOFM pentru asigurarea egalităţii de gen este la un nivel incipient, luînd un punctaj de 0,7, 

mai mic decît cel acordat pentru partea de Politici sau Servicii. Acest lucru înseamnă că ANOFM 

nu va putea realiza progrese relevante în asigurarea egalităţii de gen în realizarea politicilor sau 

prestarea serviciilor, dacă nu vor fi realizate progrese în consolidarea cadrului instituţional.  
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Figură 1: Punctajul cadrul instituţional pe elemente 

 

Deoarece la capitolul capacităţi instituţionale pentru egalitatea de gen ANOFM se află la un 

nivel incipient de dezvoltare, analiza poate fi uşor realizată în baza figurilor 1 şi 12. 
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Figură 2: Punctajul cadrul instituţional pe fiecare indicator 
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În Republica Moldova, efortul de integrare a dimensiunii de gen s-a axat mai mult pe 

integrarea dimensiunii de gen în cadrul politicilor publice (de aceea Politica de Ocupare 

integrează la un nivel intermediar dimensiunea egalităţii de gen), şi mai puţin la nivel 

instituţional. Guvernul Republicii Moldova nu a demarat un efort de consolidare a cadrului 

instituţional pe orizontală (dincolo de instituţiile care sunt direct responsabile de domeniu) 

pentru asigurarea egalităţi de gen prin elaborarea ghidurilor de analiză şi integrarea a dimensiunii 

de gen, clarificarea mandatelor şi responsabilităţilor pentru unitățile gender, recunoaşterea 

asigurării egalităţii de gen ca responsabilitate clar definită în cadrul instituţiilor publice, avînd 

finanţare adecvată.  

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Asigurarea implementării recomandărilor pe marginea auditului de gen. 

Acţiunea 1.2.3. Elaborarea şi implementarea planurilor anuale ale Agenţiei 

Naţionale pentru ocuparea Forţei de Muncă privind implementarea politicilor pe piaţa 

muncii, ţinând cont de problematica gender. 

Termenul de executare: 2015 

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

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) 

Informaţia despre realizare:  

Pe parcursul anului 2014 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în comun 

cu structurile sale teritoriale a implementat Planul de acţiuni al Agenţiei Naţionale în promovarea 

politicilor pe piaţa forţei de muncă pentru anul 2014 aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

administraţie nr.5 din 24.12.2013. Conform Planului sus-menţionat, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă în comun cu structurile sale teritoriale au întreprins un şir de măsuri 

active, avînd drept scop creşterea gradului de ocupare prin stimularea măsurilor active şi 

preventive pe piaţa forţei de muncă, inclusiv din rîndul femeilor.  

Conform bazei de date al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în anul 

2014 au fost înregistrate 42,2 mii persoane, din care 50,4% au constituit femei. După nivelul de 

studii 57,5% din numărul total de femei înregistrate sînt cu studii gimnaziale/liceale şi nu deţin o 

profesie/meserie. Ponderea femeilor cu studii superioare înregistrate la Agenţiile teritoriale 

constituie 12%. După categorii de vîrstă, ponderea femeilor cu vîrsta cuprinsă între 30-49 ani 

constituie 46,6%. 

Au beneficiat de servicii de mediere a muncii 25,2 mii persoane, din care 52% au 

constituit femei. S-au acordat servicii de informare şi consiliere profesională la 38,9 mii 

persoane, dintre care 52,3% au fost femei.  

În rezultatul măsurilor întreprinse au fost plasate în cîmpul muncii 16,4 mii persoane, din 

care 53,6% au constituit femei. După nivelul de studii, ponderea femeilor angajate cu studii 

liceale au constituit 21%, secundar-profesionale -17% şi cu studii superioare - 16%, Ponderea 

femeilor angajate cu vîrsta între 30-49 ani au constituit 45%, urmate de femeile cu vîrsta între 

16-24 ani - 26%. 

Au apelat la Agenţiile teritoriale şi au fost înregistrate 1131 persoane reîntoarse de peste 

hotare, 27% constituind femei, dintre care au fost plasate în cîmpul muncii 35%.  

Au fost antrenate la lucrări publice 1,6 mii persoane, dintre care 34% au constituit femei. 

Au absolvit cursuri de formare profesională 2,8 mii persoane, din care 73% au constituit 

femei. 

Au beneficiat de ajutor de şomaj 5 mii de persoane, dintre care 53% au constituit femei. 

Au beneficiat de alocaţie de integrare/reintegrare profesională 3 mii persoane, dintre care 

85% au constituit femei. 

Prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr.3 din 24.12.2014 a fost elaborat Planul de 

anual de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2015, ţinînd 

cont de problematica gender.  

 Gradul de implementare: Realizat 
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Recomandări: Elaborarea raportului de implementare a planului anual de acțiuni cu 

reflectarea impactului acțiunilor întreprinse în vederea eliminării problematicii gender. 

 

Acțiunea 1.2.6. Implementarea acţiunilor de informare cu privire la accesul egal la 

serviciile şi programele promovate pe piaţa muncii  

 

Termenul de executare: 2015 

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

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) 

Informaţia despre realizare:  

Conform art. 8 a Legii nr. 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi 

protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, este exclusă orice 

discriminare pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 

apartenenţă politică, avere sau de origine socială. În acest context, Agenţia Naţională penru 

Ocuparea Forței de Muncă depune eforturi de adaptare şi perfecţionare a serviciilor prestate la 

necesităţile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, venind cu servicii noi pe piaţa 

muncii inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice. Resursele electronice de informare 

www.anofm.md, www.angajat.md pun la dispoziţia publicului o gamă largă de informaţii cu 

referinţă la legislaţia şi managementul din ţară. Pe parcursul anului 2014 situl  www.anofm.md a 

fost accesat de cca 175,5 mii de ori, dintre care 150 mii – vizitatori unici. Portalul locurilor de 

muncă www.angajat.md, gestionat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

a fost accesat de peste 66,7 mii de ori, numărul vizitatorilor unici constituind cca 37 mii de 

persoane. Printre paginile accesate cel mai frecvent se numără informaţia despre emigrarea peste 

hotare, dar şi informaţia despre imigrare.  

Un accent deosebit se înregistrează pe acordarea serviciilor prin intermediul a celor 3 

Centre  de Informare amplasate în Agenţiile teritoriale Chişinău, Bălţi şi Cahul, care au 

contribuit la informarea cetățenilor despre situația pe piaţa forței de muncă, locurile vacante,  

specialitățile/meseriile de top, serviciile oferite de Agențiile pentru ocuparea forței de muncă la 

nivel teritorial. Beneficiarii serviciilor Centrului de Informare sînt nu numai persoane aflate în 

căutarea unul loc de muncă, inclusiv fără profesie/meserie, care necesită instruire, dar şi elevi, 

studenţi, persoane cu dizabilități, pensionari, etc. O parte componentă a Centrului de Informare 

care prestează servicii prin intermediul telefonului este Centrul de apel - Piaţa Muncii. Prin 

intermediul Centrului de Apel au fost înregistrate 6,5 mii apeluri. Persoanele pot beneficia de 

consultanță sau informații despre piața forţei de muncă, formînd din RM numărul de telefon 0 

8000 1000 (apel gratuit) și  din străinătate +373 22 83 84 14 (apel taxabil). 

În scopul sporirii nivelului de informare a publicului larg şi a accesului la serviciile 

acordate de Agenţiile teritoriale s-au editat şi difuzat diverse pliante şi materiale informative. 

Informaţia privind locurile de muncă vacante şi despre serviciile prestate este plasată pe 

standurile din sediile Agenţiilor teritoriale, la fel şi pe panourile stradale instalate în locuri 

publice. Prin intermediul mass-media au fost publicate şi difuzate informaţii şi materiale privind 

situaţia pe piaţa muncii: radiou şi televiziuni – 286 informaţii, presei locale şi republicane – 343 

informaţii. De mediere electronică au beneficiat 7311 persoane, servicii telefonice – 4314 

persoane. Au fost organizate 693 seminare informative cu participarea a 7,8 mii şomeri. 

Informarea populaţiei are loc şi prin intermediul tîrgurilor şi mini-tîrgurilor locurilor de 

muncă vacante. Pe parcursul anului 2014 au fost organizate  78 tîrguri şi mini-tîrguri, la care au 

participat  cca 800 agenţi economici cu prezentarea a 11 mii locuri de muncă vacante. Din 11 mii 

persoane participante la tîrguri au fost plasate în cîmpul muncii 2 mii persoane. 

În perioada de referinţă, au fost desfăşurate 3 Tîrguri on-line al locurilor de muncă. 

Platforma www.e-angajare.md  oferă şansa cetăţenilor țării de acasă cît şi celor aflaţi peste 

hotare, să cunoască solicitările actuale ale angajatorilor şi să aplice direct pentru postul ales.  

Un alt instrument de informare a populaţiei destinat în mod special populaţiei din 

localităţile rurale este funcţionarea Birourilor Comune de Informaţii şi Servicii (BCIS) în cadrul 

administraţiei publice locale prin intermediul cărora Agenţiile teritoriale oferă informaţii despre 

http://www.anofm.md/
http://www.angajat.md/
http://www.angajat.md/
http://www.e-angajare.md/
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serviciile prestate. BCIS dispune de o echipă mobilă de lucru care efectuează vizite în cele mai 

îndepărtate localităţi din raion, acordă servicii de informare persoanelor din localităţile rurale, 

defavorizate, etc. Standardul de informaţie furnizat beneficiarilor de servicii cuprinde informarea 

deplină privind locurile vacante înregistrate în baza de date, prevederile Acordului bilateral 

Republica Moldova–Statul Israel, cît şi informarea despre site-le www.anofm.md, 

www.angajat.md, www.e-angajre.md. Prin intermediul BCIS s-au organizat şi diverse activităţi 

cu caracter de orientare profesională: întîlniri cu viitorii absolvenţi ai liceelor, gimnaziilor 

informîndu-i despre cele mai solicitate profesii pe piaţa muncii la nivel local şi naţional, cît şi de 

informare, diseminînd diverse pliante, materiale informative, etc.  

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității serviciilor de consultanță și informare cu privire 

la profesionalizare, recalificare și angajare pe piața muncii, utilizînd eficient platforma BCIS. 

  

Acțiunea 1.2.7. Organizarea acţiunilor 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: 2015 

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

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) 

Informaţia despre realizare:  

În perioada de raportare Gender-Centru a organizat mai multe activităţi în cadrul 

Proiectului Proiect “Fit for Fair – ÎNVĂŢARE GLOBALĂ PENTRU MUNCĂ DECENTĂ 

ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR SPORTIVE” cu suportul Comisiei Europene: seminare cu 

studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai sindicatelor şi ONG-lor active în domeniu. Scopul: 

familiarizarea diferitor categorii ale populaţiei cu conceptele de muncă decentă şi învăţare 

globală, sensibilizarea asupra condiţiilor de muncă ale femeilor şi tinerilor.  

În perioada 16-17 octombrie 2014 în jur de 30 de participanţi din Moldova, Germania, 

România, Bulgaria, Marea Britanie, Slovacia, Bulgaria s-au reunit la Seminarul Internaţional 

“Contribuţii la Promovarea Egalităţii de Gen şi Abilitarea Femeilor în  contextul ODM”. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului internaţional FIT FOR FAIR – ÎNVĂŢARE 

GLOBALĂ PENTRU MUNCĂ DECENTĂ ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR SPORTIVE, 

implementat cu suportul Comisiei Europene. Scopul seminarului: Contribuţii la Promovarea 

Egalităţii de Gen şi Abilitarea Femeilor în  contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 

prin schimb de experienţă la nivel regional. La eveniment au participat reprezentanţii MMPSF, 

CNSM, ONG-ri active în domeniu, reprezentanții APL. 

Activităţile în context național au fost realizate în parteneriat cu mai multe organizaţii: 

MMPSF, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, AO “Onoarea şi Dreptul Femeii 

Contemporane” (Bălţi), Radio Moldova Tineret, APL.  

Proiectul “CIVITA” este un program unic în Republica Moldova de accelerare a 

participării femeilor la viața socio-economică și decizională a comunității, impelementat în 

perioada iulie 2012-noiembrie 2014. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea 

femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-

Moldova (FSM) şi al Suediei. Programul „CIVITA”  îşi propune să consolideze buna guvernare 

şi egalitatea de gen la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ 

în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor. Pe termen lung, proiectul îşi 

propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a 

unei guvernări mai bune, mai orientate spre nevoile oamenilor  şi a sporirii participării femeilor. 

Menţionăm că în anul 2014 Programul „CIVITA” a fost la cea de-a doua ediție, în care au 

fost implicate tinere femei, cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani.  Participantele la programul 

„CIVITA” - cele 40 de doamne din 39 localitati, au beneficiat de instruiri pe patru module, 

obținînd cunoștințe pentru a deveni lidere comunitare,iar prin implementarea activităţilor ce 

vizează promovarea transparenţei în procesul decizional, au acumulat noi cunoştinţe în urma 

http://www.anofm.md/
http://www.angajat.md/
http://www.e-angajre.md/
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implicării în relaţia de mentorat, desfăşurării stagiului de practică şi a sedinţelor de lucru cu 

echipa.   Pe parcursul a trei luni, participantele au organizat un şir de activităţi printre care se 

enumeră şi „Săptămâna Transparenței”. În cadrul acesteia au fost implementate mai multe 

inițiative ce au avut drept scop informarea și încurajarea participării mai active a femeilor şi 

bărbaţilor în procesul decizional local.În acest sens, în 23 de localităţi au fost realizate o serie de 

întruniri dintre societatea civilă, reprezentanții autorităților publice și a organizațiilor obștești. 

O a doua componentă a Programului de Burse CIVITA a fost stagiul de practică, care s-a 

desfășurat în cadrul instituţiilor selectate de participante. Printre aceste instituţii se numără 

Consiliile Raionale din Teleneşti, Basarabeasca, Străşeni şi Ștefan Vodă; Centrul „CONTACT”; 

organizaţia „Tineri  Pentru Dreptul  la Viață” (o. Bălţi); ADR Ialoveni; Ministerul Tineretului şi 

Sportului al RM; Primăriile din s. Băhrîneşti (r.Ialoveni), s. Trebisăuţi (r. Briceni), or. Iargara (r. 

Leova); Asociația Psihologilor ”Tighina”; Asociaţia Obştească "Concordia"; „Centrul de Resure 

pentru Tineri” (r. Făleşti); Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM); Centrul „Pro-

Europa” (or.  Comrat) etc. 

În urma stagiului de practică, majoritatea participantelor au menționat că au obţinut 

cunoştinte mai aprofundate în gestionarea echipelor, în managementul financiar al proiectelor 

sociale, în procesul de implementare şi monitorizare a proiectelor, în identificarea potenţialilor 

finanţatori ai proiectelor ce urmează a fi implementate în comunitate şi sigur că şi-au extins şi 

rețeaua de contacte. 

În toate activităţile realizate beneficiarele au fost mereu susţinute de mentorele 

programului, doamne de succes din republică care se bucură de respect şi admiraţie din partea 

colegilor şi a comunităţii. Beneficiarele au menţionat faptul că suportul primit de la mentore 

prezintă o valoare imensă pentru  creşterea personală şi avansarea profesională. Printre cele 

învăţate de participante se numără metode de mobilizare comunitară, tehnici de lucru cu echipa, 

etape privind înregistrarea asociaţiilor obşteşti şi întocmirea regulamentelor interne de activitate 

a organizaţiilor, metode eficiente privind promovarea implicării comunitare în procesul 

decizional, instrumente utile necesare planificării şi gestionării corecte a timpului şi altele. 

In perioada mai–iulie 2014, participantele proiectului CIVITA au implementat proiecte 

comunitare în localităţile din care vin, beneficiind de o finanţare condiţionată în valoare totală de 

2 mii de dolari SUA. 

Gradul de implementare: Realizat  
Recomandare: Asigurarea continuității prestării serviciilor de informare prin platforma 

tîrgurilor locurilor de muncă organuizate preponderent la nivel rural, asigurînd drepturi egale  

femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii şi în viaţa economică. 

 

Obiectivul specific 1.3. Eliminarea tuturor formelor de discriminare în bază de gen pe 

piaţa muncii   

 

Acțiunea 1.3.1. Elaborarea proiectului legii în domeniul ocupării forţei de muncă, 

incluzînd prevederi de  sporire a participării femeilor pe piaţa muncii 
Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare: 

În scopul perfecționării legislației privind ocuparea forței de muncă a fost elaborat 

proiectul Legii pentru ocuparea forței de muncă și protecției sociale a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă în redacție nouă și normele metodologice pentru aplicarea legii. 

Din septembrie 2014 Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a desfaşurat ediţia a IIa a 

proiectului "Angajatori pentru Non-discriminare" ce are drept scop  dezvoltarea capacităţilor 

profesionale şi instituţionale pentru 50 top companii private din Republica Moldova în 

elaborarea, ajustarea si adoptarea procedurilor interne din perspectiva de gen (prevenirea, 

gestionarea şi combaterea situațiilor de discriminare care pot să apară la locul de muncă, în 

special situațiile de discriminare bazate pe criteriul de gen).   
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Proiectul va fi implementat pînă în anul 2017 cu susţinerea financiară acordată de FHI 

360 Moldova, prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Promovarea proiectului elaborat și organizarea consultărilor publice pe 

marginea acestuia cu participarea societății civile.Implementarea proiectului lansat. 

 

Acțiunea 1.3.2. Realizarea studiului privind utilizarea de către părinţi a concediului 

de îngrijire a copiilor. 
Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare: 

Acest studiu nu a fost realizat dar tangențial tematica respectivă a fost abordată în cadrul 

altui studiu prezentat în continuare. 

Pentru a cunoaşte cum influenţează cererea şi oferta de servicii de educaţie timpurie şi 

preşcolară asupra participării femeii pe piaţa muncii, UNICEF şi UN Women în cooperare cu 

Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au realizat un studiu 

comprehensiv care a evidenţiat provocările existente în sistemul de educaţie preşcolar pe medii 

de reşedinţă şi în profil teritorial, alături de cele existente în procesul de angajare a femeilor cu 

copii de vîrstă preşcolară în cîmpul muncii. În acest scop, a aplicată o metodologie complexă 

care a cuprins analiza datelor statistice disponibile, analiza legislaţiei în domeniu, dar şi 

realizarea  studiului la nivel naţional cu aplicarea metodelor sociologice cantitative şi calitative 

(ancheta sociologică pe bază de chestionar, interviuri individuale aprofundate, discuţii focus-

grup, observaţia). Datele au fost colectate  de la 1226 respondenți - femei care îngrijesc copii în 

vîrstă de 0-6 (7) ani, 245 manageri ai instituţiilor preşcolare, dar şi de la 40 funcţionari şi experţi 

din cadrul autorităților administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă şi mediul de 

afaceri.  

Studiul „Cererea şi oferta serviciilor de educaţie timpurie şi preşcolară din perspectiva 

angajării femeii în câmpul muncii” relevă despre faptul că Guvernul Republica Moldova 

recunoaşte importanţa educaţiei preşcolare în dezvoltarea personalităţii copilului şi integrarea 

socială, acordînd o atenţie deosebită creşterii ratei de înrolare în serviciile educaţionale 

preşcolare, precum şi reducerii diferenţelor existente la acest capitol pe medii de reşedinţă, 

educaţia timpurie fiind o obligaţie a familiei. Totuşi, din cauza dificultăţilor economice, statul 

garantează accesul tuturor copiilor doar la educaţia preşcolară, în limita instituţiilor existente şi a 

locurilor disponibile în acestea.  

  Experții au inaintat următoarele recomandări: 

-  dezvoltarea unui cadru normativ care să răspundă schimbărilor realizate în 

sistemul de educaţie preşcolară şi tendinţelor existente, inclusiv  pentru dezvoltarea serviciilor 

private oferite de persoane fizice şi juridice. Astfel, se propune ajustarea prevederilor Legii 

învăţământului şi altor documente în ceea ce privește înregistrarea şi acreditarea instituţiilor de 

învăţămînt private, inclusiv a serviciilor educaţionale furnizate ca complementare de diverse 

structuri nespecializate; elaborarea standardelor / normativelor relevante pentru servicii cu un 

număr mic de copii; elaborarea şi validarea / pilotarea formulei de calcul per-capita a serviciilor 

de educaţie timpurie şi preşcolară; modificarea prevederilor protecţioniste din Codul Muncii. 

- dezvoltarea serviciilor de educaţie timpurie     şi  garantarea accesului la educaţia 

timpurie pentru familiile cu astfel de necesități; 

- eficientizarea sistemului de servicii de educaţie preșcolară existent prin racordarea 

ofertei la cererea existentă. Printre acţiuni prioritare se înscriu dezvoltarea serviciilor pentru copii 

de pînă la vîrsta de 3 ani, inclusiv private; dotarea instituţiilor cu materiale didactice şi mijloace 

tehnice, revizuirea curriculei, micşorarea numărului de copii în grupe; pregătirea educatorilor în 

domeniul serviciilor incluzive şi dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale, etc. 
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- intensificarea parteneriatului și colaborării dintre sistemul educaţional, sistemul de 

protecţie socială şi cel al ocupării forţei de muncă întru dezvoltarea serviciilor de educaţie 

timpurie şi preşcolară şi asigurarea accesului copiilor la aceste servicii.    

Rezultatele cercetării semnalează măsuri de încurajare şi monitorizare strictă a agenţilor 

economici în vederea asigurării programelor flexibile de lucru pentru mamele cu copii în vîrstă 

de pînă la 6 ani. În contextul procesului descentralizării se recomandă regîndirea 

managementului locurilor de muncă, a instituţiilor de îngrijire/educaţionale timpurii şi 

preşcolare, a resurselor umane şi financiare, avînd în vizor domensiunea de gen. 

Experții au menționat și importanța organizării campaniilor de informare a populaţiei cu 

referire la aspectele egalităţii de gen în viaţa publică şi privată, valoarea maternităţii şi 

paternităţii, reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională, serviciile alternative în educaţia 

timpurie. Se recomandă responsabilizarea medicilor de familie, asistenţilor sociali, 

reprezentanţilor primăriilor pentru informarea populației cu referire la aspectele sus menționate. 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a elaborat nota concediului de paternitate - 

"Importanţa concediului paternal pentru egalitatea de gen" 

(http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=247&tip=publicatii&start=&l= ).  

De asemenea a fost elaborată și nota analitică privind concediul de îngrijire a copilului  

(http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=286&tip=publicatii&start=&l=).  

Notele au fost elaborate în cadrul proiectului "Agenda Schimbarii pentru Egalitate de Gen 

în Politici Publice", susţinut de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul 

Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) 

și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Reflectarea recomandărilor studiului în procesul de elaborare a politicilor 

naționale privind protecția familiei și concilierea vieții de familie cu cea profesională. 
 

Acțiunea 1.3.4. Efectuarea unei expertize în scopul eliminării aspectelor 

discriminatorii în cadrul normativ la calcularea şi stabilirea indemnizaţiilor adresate 

familiilor cu copii 
Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare: 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu suportul Băncii Mondiale în cadrul 

proiectului „Consolidarea eficacității a rețelei de asistență socială” a beneficiat de consultanță în 

domeniul evaluării și reformării prestațiilor de asistență socială acordate persoanelor cu 

dizabilități și copiilor. 

În cadrul proiectului a fost relizată o analiză amplă a actualului sistem de prestați sociale 

acordate acestor două grupuri, pe baza a trei componente majore: analiza cadrului juridic/legal, 

analiza datelor colectate în timpul interviurilor exhaustive desfășurate cu actorii-chei, precum și 

analiza datelor administrative.  

Începînd cu 01 aprilie 2014 au intrat în vigoare noile modificări în Legea nr.289-XV din 

22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de 

asigurări sociale. 

Conform modificărilor operate, dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 

se acordă, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, 

din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 

10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 16 ani sau copilul cu 

dizabilitate în vîrstă de pînă la 16 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate, opţional: 

tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii (pînă la modificare doar mama putea 

beneficia de indemnizația respectivă, dar din motive întemeiate confirmate documentar, 

indemnizația se acorda altor persoane asigurate: tatălui, tutorelui, altui membru de familie, 

bunicului, bunicii). 

http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=247&tip=publicatii&start=&l
http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=286&tip=publicatii&start=&l
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În cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul 

la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii 

părinţi sau concomitent două persoane asigurate. Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la 

indemnizaţie/ indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi 

acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie (pînă la modificare acest drept îl avea doar o 

singură persoană). 
 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii 

prin: majorarea indemnizaţiei la naştere şi a indemnizaţiei de îngrijire a copilului, crearea 

mecanismelor suplimentare de susţinere financiară a familiilor în funcţie de numărul de 

copii, garantarea dreptului la concediu paternal oferit taţilor la naşterea copiilor. 

 

Obiectivul specific 1.4. Promovarea abilitării economice a femeilor prin acordarea 

consultaţiilor financiare şi organizarea cursurilor de instruire şi re-profilare în zonele rurale 

şi urbane, facilitarea accesului femeilor la proiectele investiţionale    

 

Acțiunea 1.4.1. Acordarea garanţiilor financiare pentru creditele întreprinderilor 

inclusiv celor gestionate de femei 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 

Informaţia despre realizare:  

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii administrează 

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), care acordă garanţii de la 22,5 mii lei pînă la 700 de mii 

lei pentru creditele alocate agenţilor economici de către instituţiile financiare din ţară.  

La situaţia din 31 decembrie 2014, portofoliu FGC constituia 147 garanţii active, care au 

permis debursarea creditelor în sumă de 69,3 mil. lei şi efectuarea investiţiilor în economie în 

sumă 100,6 mil. lei. De la începutul anului 2014, au fost eliberate 58 garanţii financiare în sumă 

de 10,6 mil. lei, ceea ce a facilitat accesul la credite în sumă de 26,7 mil. lei şi au stimulat 

investiţii în economie de 44,2 mil. lei. Din garanţiile acordate în anul 2014, 43,1% sunt acordate 

pentru întreprinderi create şi / sau gestionate de femei. 

În perioada de referinţă au fost stinse alte 23 garanţii financiare, în valoare de 5,75 mil. 

lei, fiind rambursate credite în sumă de 12,88 mil. lei. 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Asigurarea continuității oferirii creditelor pentru întreprinderile 

gestionate de femei cu accent sporit pentru întreprinderile gestionate de femei în mediul rural. 

 

  Acțiunea 1.4.2. Implementarea Programului de instruire ”Gestiunea Eficientă a 

Afacerii” 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 

Informaţia despre realizare:  

În perioada de raportare, au fost acordate 3523 consultaţii cu privire la condiţiile de 

participare la Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, modulele de 

instruire, înscrierea la seminare precum şi la Program în general. 

În cadrul Programului menţionat, au fost instruiţi 2710 persoane. Din numărul de 

persoane instruite, 66,5 % au fost femei. 

În total au fost organizate 98 seminare în localităţile din următoarele 20 raioane: mun. 

Chişinău, mun. Bălţi, Teleneşti, Criuleni, Dubăsari, Ungheni, Anenii Noi, Orhei, Călăraşi, 

Străşeni, Comrat, Leova, Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia, Ştefan Vodă, Sîngerei, Făleşti 

şi Rîşcani. 
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Este de menţionat că cele mai solicitate module de instruire de către întreprinzători au 

fost: „Contabilitatea pe domenii de aplicare”, „Planificarea afacerii”, „Achiziții publice”, 

„Tehnici eficiente de vânzare”, „Legislația muncii şi Managementul Resurselor Umane. 

Totodată menționăm că la 4 noiembrie, au demarat cursurile de 

instruire „Internaţionalizarea IMM-urilor". Unde au participat 25 de antreprenori din diverse 

domenii de activitate, dornici să îşi lanseze o afacere sau să îşi extindă activitatea prin 

identificarea de noi pieţe de desfacere. Instruirile au fost organizate de ODIMM, în cadrul 

proiectului Reţeaua regională a incubatoarelor de afaceri „Black Sea BI-Net". 

Obiectivul general al Proiectului Reţeaua regională a incubatoarelor de afaceri „Black 

Sea BI-Net" este de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi competitive în regiunea 

bazinului Mării Negre. Proiectul este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi 

Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului 

de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 - 2013. 

Iar printre activităţile importante în cadrul acestui proiect prevede crearea unei baze de date cu 

antreprenori din cele 5 ţări partenere: Turcia, Grecia, România, Armenia, Ucraina şi Republica 

Moldova, care va facilita procesul de identificare şi comunicare cu noi parteneri. Pentru ca 

întreprinderile din Republica Moldova să fie capabile să fructifice aceste oportunităţi, a fost 

organizat trainingul „Internaţionalizarea IMM-urilor". 

În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost organizate o serie de activităţi   la nivel naţional, 

aliniate  campaniei coordonate de Comisia Europeană - „Săptămâna Europeană a Întreprinderilor 

Mici şi Mijloci”, desfăşurată în peste 37 de ţări, 2014. Această campanie are drept scop 

informarea IMM-urilor privind măsurile de sprijin oferite de UE şi autorităţile locale, regionale 

şi naţionale, precum şi recunoaşterea  contribuţiei antreprenorilor la creşterea gradului de 

bunăstare, la crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivităţii şi dezvoltarea inovării. 

În contextul Săptămânii Europene a IMM-urilor, ODIMM a organizat următoarele  evenimente:  

 

- 1 octombrie - Atelier de lucru „Energia în Afaceri",  din seria "Beneficiile Asocierii", ediţia a 

II-a. 

- 2 octombrie - Conferinţa Internaţională a IMM-urilor „IMM – CALEA SPRE 

PERFORMANŢĂ EUROPEANĂ". 

- 4, octombrie - Workshop în cadrul Platformei Femeilor Antreprenoare - "La o Ceaşcă de 

Ceai": "Metode Inteligente de Promovare". 

 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea accesibilității sporite la seminare a grupurilor vulnerabile de 

femei (femei rome, femi cu dizabilități, victime TFU, victime VF). 

 

Acţiunea 1.4.3. Implementarea Componentei “Instruire şi Consultanţă” a 

Programului naţional de abilitare economică a tinerilor.  
Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 

Informaţia despre realizare:  

Programul naţional de abilitare economică a tinerilor (PNAET) are drept scop susţinerea 

tinerilor din zona rurală în dezvoltarea afacerii proprii. Pe parcursul anului 2014 au fost acordare 

1950 consultaţii şi au fost instruiţi 662 tineri. Cursurile s-au desfăşurat în 11 raioane, precum: 

Nisporeni, Ungheni, Călăraşi, Soroca, Cimişlia, Rîşcani, Ştefan Vodă, Edineţ, Hînceşti, Ceadîr-

Lunga, şi mun. Chişinău cu implicarea tinerilor din republică. 

Din numărul total al participanţilor la cursurile de instruire PNAET, 44,5% au fost femei, 

iar 15,7% - agenţi economici. 

29 septembrie, în cadrul campaniei coordonate de Comisia Europeană - „Săptămâna 

Europeană a Întreprinderilor Mici şi Mijloci” ODIMM a organizat seminarul informativ „De la 

Idee la Afacere". Peste 50 de studenți au avut ocazia să afle despre programe de instruire, 
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finanțare și consultare, oportunități de lansare a unei afaceri, dar și să discute cu tineri 

antreprenori. Obiectivul principal al seminarului este promovarea antreprenoriatului în rândul 

tinerilor și stimularea acestora de a crea propria afacere. 

               În perioada februarie – iunie 2014 s-a desfășurat Concursul NAŢIONAL DE 

BUSINESS PLANURI PENTRU TINERI, ediţia a X-a, organizat de către Asociaţia Naţională 

a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM) cu susținerea Fundației ARGIDIUS, a Organizaţiei 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi altor partenerilor 

locali.  Scopul concursului este de a promova ideile tinerilor care doresc să-și deschidă propria 

afacere, astfel contribuind la dezvoltarea social-economică a țării. Concursul Național de 

Business Planuri este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă intre 18-35 de ani care doresc să 

inițieze sau să dezvolte propria afacere. Concursul este organizat anual, începând cu anul 2004, 

bucurându-se de mare succes în rândul tinerilor cu inițiativă antreprenorială.  

În cadrul ultimei etape a concursului - GALA IDEILOR DE AFACERI au fost anunțate 

rezultatele și premiate cele mai bune 25 de afaceri. Tinerii finalişti au obţinut susţinere financiară 

pentru dezvoltarea afacerii și au primit cadouri din partea partenerilor concursului. Sumele 

oferite câștigătorilor sunt cuprinse între 60 000.00 lei - 150 000.00 lei. La ediția din  anul 2014 s-

au înregistrat 1392 de tineri cu idei de afaceri, dintre care 298 au fost invitați la interviu. Cele 

100 de persoane selectate după cea de a doua probă, au avut acces continuu la instruire on-line 

începând din luna aprilie. Participanţii au avut posibilitatea să comunice cu formatori și mentori - 

oameni de afaceri și profesioniști din domenii diferite. 

În perioada 17 – 23 noiembrie în Moldova s-a desfășurat Săptămâna Mondială a 

Antreprenoriatului (Global Entrepreneurship Week – GEW).  ODIMM a fost partener activ la 

Concursul Start-Up Business Model, cu aplicarea modelului CANVAS. Astfel la 19 noiembrie, 

curent s-a desfășurat ce-a de-a II-a ediție a concursului, organizat de Facultatea Business și 

Administrarea Afacerii a ASEM. Scopul principal al evenimentului- concurs este de a încuraja 

tinerii să se inițieze în afaceri. Iar în acest an accentul s-a pus pe antreprenoriatul social și 

informarea corectă despre ce înseamnă și cum să faci afaceri sociale. Obiectivul acestui concurs 

este de a dezvolta abilitățile practice antreprenoriale ale studenților. Aici studenții au ocazia să își 

pună în aplicare ideile de afaceri, să le prezinte și să le argumenteze. În cadrul acestui concurs 

studenții învață arta oratorică, argumentării și prezentării unei idei de afaceri. 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Asigurarea durabilității programului cu planificarea finaciară a 

resurselor din bugetul de stat , precum și atragerera resurselor donatorilor. 

 

Acţiunea 1.4.4. Implementarea Programului de atragere a remitenţelor în economie. 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 

Informaţia despre realizare: 

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 972 din 18.10.2010 ”Cu privire la Programul-pilot de 

atragere a remitenţelor în economie “PARE 1+1” pentru anii 2010-2015”, Programul este format 

din 4 componente.  

a) Informare și comunicarea privind condițiile programului: În perioada de referinţă, 

potențialii participanți la program au beneficiat de următoare activități: 

-   Acordarea circa a 3085 consultaţii în oficiu, telefon şi email. 

Participarea cu stand la Expoziţii, 

- Elaborarea şi diseminarea pliantelor şi broşurilor destinate programului, 

- Organizarea Conferinţei anuale a Programului “PARE 1+1”, 

- Desfăşurarea campaniei cu genericul „Beneficiile asocierii”, 

- Organizarea meselor rotunde informative, 

- Participarea la Zilele Diasporei, 

- Promovarea Programului „PARE 1+1” în cadrul diverselor evenimente organizate de  

partenerii ODIMM,  

http://www.cbp.antim.org/2014/index.php?news=270


20 

 

- Elaborarea broşurii „Istorii de succes”, care conţine toate ideile de afaceri ale 

beneficiarilor Programului. 

b) Instruire şi suport antreprenorial:  

- În cadrul PARE 1+1 au fost organizate 22 cursuri de instruire antreprenorială, la care au 

participat 498 migranţi şi rudele de gradul I ale acestora. Din numărul total de persoane instruite 

în anul 2014, 29,3% sunt femei, iar 44,3% - antreprenori. 

c) Finanţare a afacerilor / Regula 1+1:  

În perioada de referinţă, au fost depuse 309 de cereri de finanţare nerambursabilă în 

cadrul „PARE 1+1”, dintre care 191 au fost acceptate spre finanţare, fiind semnate contracte, 

inclusiv 49,2% - cu întreprinderi nou create.   

Este de menţionat că, în perioada de referinţă, au fost acordate granturi în sumă totală de 

40,96 mil. lei, atît pentru contractele semnate în anul 2014, cît şi pentru ultimele tranşe ale 

contractelor din anii precedenţi. Finanţările nerambursabile alocate au contribuit la efectuarea 

investiţiilor în economie în sumă totală de 83,2 mil. lei. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Asigurarea durabilității financiare a programului „PARE 1+1” 

 

Acţiunea 1.4.5. Realizarea cercetării privind mediul antreprenorial pentru femei 

Termenul de executare: 2015 

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

Confederaţia Naţională a Patronatelor 

Informaţia despre realizare:  

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, în colaborare cu Academia de Științe a 

Moldovei, a organizat, pe 11 decembrie 2014, forumul Stiință – Business, în cadrul căruia 

cercetătorii științifici sau întâlnit cu oamenii de afaceri pentru a discuta problemele și beneficiile 

unei interacțiuni constructive între aceste două sfere de activitate. Scopul evenimentului a fost 

inițierea creării unei platforme eficiente de comunicare și cooperare între mediul știintific și cel 

de afaceri, precum și accentuarea importanței cercetării, inovării și dezvoltării continue pentru 

asigurarea competitivității companiilor. 

Evenimentul a cuprins trei paneluri de discuții: 
- Modalități de finanțare a inovațiilor și depășire a crizelor, 

- Dezvoltarea mediului de afaceri prin inovare, 

- Istorii de success a realizării proiectelor prin interacțiunea știință - business. 

 

Platforma Femeilor Antreprenoare din Moldova (PFAM) - "La o ceașcă de ceai" a 

fost lansată în decembrie, 2013 la inițiativa Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM 

(ODIMM) în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Moldova şi alţi parteneri de 

dezvoltare. În anul 2014 la 14 decembrie, peste 230 de femei de afaceri din Republica 

Moldova s-au întrunit în cadrul Platformei Femeilor Antreprenoare din Moldova (PFAM). 
Aflată deja la un an de la lansare, Platforma "La o ceașcă de ceai" reprezintă combinaţia 

perfectă dintre util și plăcut, posibilitatea de a învăță de fiecare dată ceva nou și de a împărtăși 

experiența proprie.  Inițiată în decembrie, 2013  de  la 40 femei de afaceri, în 2014- PFAM 

întrunește peste 300 de antreprenoare. Subiectul principal al întrunirii din 2014 a 

 fost "Inteligența emoțională – gestiunea  situațiilor de stres", unde femeile de afaceri au 

primit sfaturi utile cum să depășească situațiile de criză, având în calitate de speaker pe dna 

Claudia Crăciun, lector universitar. De asemenea, au fost prezentate metodele eficiente de 

gestionare a conflictelor și soluționare a problemelor care la prima vedere par dificile și 

nerezolvabile.  Invitat special a fost Dna Olga Tapiola, soția Ambasadorului Delegației UE în 

Republica Moldova, care a salutat inițiativa exprimându-și sentimentele de încântare privind 

amploarea inițiativei lansate și de dorința femeilor de a comunica și de a  împărtăși experiența 

lor. Totodată, a menționat că Delegația UE va oferi tot sprijinul de care este nevoie pentru 

dezvoltarea Platformei. În cadrul evenimentului s-a prezentat antreprenoarelor posibilitățile 

internaționalizării IMM-urilor prin prisma Acordului de Asociere și avantajele acestuia pentru 
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afacerile autohtone, prin înlăturarea tarifelor la export între R. Moldova și statele Uniunii 

Europene, cu excepția unor produse sensibile pe piaţa comunitară. Deasemenea au fost 

prezentate posibilitățile de accesare a informației privind condițiile de export, tarifele și 

eligibilitatea produselor autohtone pe piața UE, demonstrând on-line aplicația Helpdesk a 

Delegației UE pe site-ul www.exporthelp.europa.eu. 

La 9 decembrie 2014 peste 80 de antreprenoare au participat  la Forumul Naţional al 

Femeilor în Afaceri, care s-a desfăşurat sub genericul „Femeile pot persevera, obţine, 

transforma”, cu susținerea logistică a UNWomen, și financiară acordată de Guvernul Suedeiei.  

Scopul Forumului a fost de a identifica problemele cu care se confruntă femeile în afaceri, 

probleme care au fost generalizate şi fixate într-o rezoluţie care a fost expediată organelor de stat 

cu competențe în domeniu de a modifica legislația și a institui programe specializate pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului femenin.  

În cadrul politicilor/documentelor de politici curente din sectorul agroalimentar, 

promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi atît în domeniul afacerilor agricole, cît şi 

în cel al afacerilor non – agricole, este valorificat, în special, prin prisma proiectelor de asistenţă 

externă. Astfel, pe parcursul anilor 2000 – 2014, prin intermediul programelor Fondului 

Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), 894 de femei (37% din numărul total) au 

beneficiat de suport financiar, în valoare totală de cca 175 mln. lei, pentru dezvoltarea 

activităţilor agricole. Dintre acestea, 80 de persoane tinere antreprenoare, ce au accesat 

împrumuturi, cu porţiune de 40% grant, în valoare totală de 300 mii lei. Doar în anul 2014, 47% 

din numărul total al beneficiarilor surselor IFAD (234 femei) au avut acces la sursele financiare 

ale programelor în derulare. Valoarea totală a creditelor eliberate femeilor – beneficiare a 

constituit 15 mln. lei.  

 Din Fondul de Subvenţionare a Producătorilor Agricoli, în anul 2014, un număr 

de 823 femei au beneficiat de subvenţii pentru dezvoltarea afacerilor, constituind 17% din totalul 

beneficiarilor. Cele mai multe subvenţii au fost recepţionate conform următoarelor măsuri de 

sprijin: 

- stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a 

echipamentului ce formează sisteme de irigare – 407 femei;  

- stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv 

de către asociaţiile de economii şi împrumut – 231 femei;  

- stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare 

– 55 femei; 

- stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de 

iarnă, solarii, tuneluri) – 54 femei. 

De asemenea, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare informează că, în anul 

2014, conform măsurilor de sprijin, au fost create 23, 096 locuri de muncă, dintre care 9,149 

destinate femeilor. Cele mai multe locuri de muncă pentru femei au fost create prin intermediul 

Măsurii 1 ,,Stimularea creditelor producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv 

de către asociaţiile de economii şi împrumut” (3,409 locuri de muncă), Măsurii 5 „Stimularea 

investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului ce 

formează sisteme de irigare” (2,605 locuri de muncă) şi Măsurii 8 „Stimularea investiţiilor 

pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare” (1,084 locuri de muncă). 

Este de menţionat că în anul 2014, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, a 

elaborat şi diseminat ghidul privind  „Oportunităţi de finanţare în sectorul agroindustrial al 

Republicii Moldova” care conţine informaţia privind diversele opţiuni de accesare a surselor 

financiare pentru crearea sau dezvoltarea noilor afaceri în regiunile rurale. 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Autoritățile publice centrale urmează să i-a în considerație Rezoluțiile 

forumurilor respective întru promovarea acestora în politice de stat. 

 

http://www.exporthelp.europa.eu/
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Acţiunea 1.4.6. Extinderea serviciilor Biroului Comun de Informaţii şi Servicii şi 

acordarea suportului metodologic autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al 

doilea 

Termenul de executare: 2015 

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

Informaţia despre realizare: 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 30 august 2013 a fost aprobat Regulamentul-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS). BCIS 

reprezintă un nou model european de prestare a serviciilor publice existente la nivel de raion şi 

societatea publică într-un singur loc, inclusiv prin deplasarea prestatorilor în localităţile rurale 

care urmăreşte favorizarea populaţiei de a se informa şi accesa diverse servicii în dependenţă de 

necesităţi. 

Informaţia despre posibilitatea beneficierii serviciilor sociale   este foarte necesară pentru 

femeile din Moldova, în special cele care locuiesc în zonele rurale. Multe femei încă lucrează în 

sectorul informal şi sînt dependente de familiile sau soţii lor în ce priveşte securitatea fizică şi 

financiară. 

Ghidate de UN Women în parteneriat cu Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei 

şi suportul financiar al Guvernului Suediei, Birourile Comune de Informații și Servicii au fost 

create pentru a ajuta femeile din comunitate. 

Birourile Comune de Informaţii şi Servicii reunesc mai mult de 9 prestatori de servicii 

într-un spaţiu comun. 

Conform rapoartelor prezentate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, de 

către Consiliile raionale, în cadrul Birourilor Comune de Informaţii şi Servicii, prestează servicii 

următooarele structuri: Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, Direcţia agricultură, 

Serviciul de extensiune al Agenţiei Naţionalede Dezvoltare Rurală (ACSA), Agenţia teritorială 

de ocupare a forţei de muncă, Serviciul economie, Inspecţia teritorială a muncii, Serviciul relaţii 

funciare şi cadastru, Casa teritorială de asistenţă socială, Inspectoratul fiscal şi Serviciul juridic. 

Totodată, menționăm că pentru anul 2014 în relaţiile bugetului de stat cu bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 681,0 mii lei 

pentru funcţionarea Birourilor în 32 raioane. 

Pe parcursul anului 2014 UN Women a acordat suport autorităților din raioanele 

Dubăsari, Criuleni și Rezina în crearea Birourilor Comune de Informații și Servicii (BCIS). În 

rezultatul activității BCIS 237 beneficiari de pe ambele maluri ale Rîlui Nistru, inclusiv 91 în 

trimestrul IV 2014, au beneficiat de servicii coordonate și sensibile la dimensiunea de gen în 

domeniile protecției sociale, pieței muncii, cadastrului, inițierii activității de întreprinzător, etc.  

În cadrul programului 42 de prestatori de servicii publice, atît desconcentrați cît și 

descentralizați, în special oficiile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, oficiile teritoriale ale Agenției Cadastru, oficiile teritoriale ale Casei Naționale de 

Asigurări Sociale din cadrul autorităților raionale Dubăsari, Criuleni, Rezina și Anenii Noi, au 

fost instruiți să utilizeze sistemul informațional BCIS pe platforma digitală, participînd la 

instruiri și ateliere de lucru  organizate de către  UN Women. Sistemul informațional a fost creat 

pentru a digitiza prestarea serviciilor la nivel local prin intermediul BCIS în colaborare cu 

Centrul pentru Guvernare Electronică. Acest sistem are două obiective: 

1) să înregistreze beneficiarii serviciilor, și să ofere posibilitatea monitorizării cazurilor 

2)  să ofere platformă pentru tranzitarea la servicii electronice pentru femei și bărbați.  

Sistemul este unul bazat pe platformă Web și este întreținut de Centrul pentru Guvernare 

Electronică pe platforma M-Cloud, evitînd astfel costuri adiționale de întreținere la nivel de 

raion.  

În scopul   sporiri informării și conștientizării de către  femeile și bărbații din zona de 

securitate, cît și a prestatorilor de servicii, despre serviciile oferite de către BCIS și beneficiile 

acestora, a fost lansată Campania de informare cu utilizarea următoarelor materiale 

informaționale:  Ghidul serviciilor prestate la nivel local, palete cu descrierea serviciilor BCIS, 

panouri informative despre echipele mobile BCIS, etc. De asemenea, Ghidul serviciilor prestate 



23 

 

la nivel local a fost actualizat și consultat pe larg cu prestatorii de servicii BCIS. O atenție sporită 

în ediția nouă a fost acordată particularităților serviciilor prestate în zona de securitate, acestea 

fiind menționate pentru fiecare din servicii. 167 de prestatori de servicii au participat la validarea 

Ghidului. 

În faza a doua a proiectului, ca răspuns la necesitățile expuse de către participanții din 

regiunea Transnistreană de a extinde suportul pentru schimb de informații și experiență în 

domeniul includerii dimensiunii de gen, UN Women a colaborat cu ONG AVE Copiii în 

organizarea a două vizite de schimb de experiență și un atelier de lucru cu tema includerii 

dimensiunii de gen în proiecte și inițiative comunitare. Este de menționat că ONG partener este 

parte a coaliției ONG-urilor în regiunea Transnistreană în domeniul protecției sociale a copiilor 

și familiilor, cu o rețea de ONG membre în această regiune. Vizitele de schimb de schimb de 

experiență au fost organizate pentru reprezentanții ONG-urilor de pe malul stîng al Rîului Nistru 

pe malul drept și viceversa, cu accent pe cele ce reprezintă comunitățile rurale, avînd expunere 

limitată la inițiative de sporire a capacităților. 

59 de participanți (inclusiv 52 de femei) au participat la atelierul de sporire a capacităților 

pe dimensiunea de gen, organizat în orașul Bender, care a avut două obiective: sporirea  

capacităților ONG-urilor din regiunea Transnistreană și  oferirea oportunităților reprezentanților 

administrațiilor publice locale din această regiune să participe la aceste inițiative.    

Pe data de 5 decembrie 2014 a fost organizată masa rotundă de  concludere a proiectului 

cu diseminarea informației despre rezultatele obținute și lecțiile învățate. La acest eveniment au 

participat 71 de reprezentanți ai autorităților publice locale, prestatori de servicii și ONG-uri de 

pe ambele maluri ale Rîului Nistru, cît și organizații partenere. Reacțiile participanților au fost 

foarte pozitive cu sugestii de a continua suportul acordat pentru accesul sporit al femeilor la 

informații și servicii, cu accent pe abilitarea economică.  

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Asigurarea sustenabilității serviciilor prestate prin intermediul Birourilor 

Comune de Informații și Servicii. 

 

Obiectivul specific 1.5. Integrarea dimensiunii de gen în programele şi planurile de 

implementare şi monitorizare a migraţiei 

 

Acţiunea 1.5.1. Negocierea şi semnarea acordurilor interguvernamentale în 

domeniul protecţiei sociale 

Termenul de executare: 2015 

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

Externe şi Integrării Europene 

Informaţia despre realizare: 

- În perioadele 23-26 iunie, la Ankara,Turcia și 12-14 august 2014, la Chișinău, au avut 

loc două runde de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securității sociale 

între Republica Moldova și Republica Turcia și Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea 

acestuia; 

- În perioada 8-9 octombrie 2014, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua rundă de 

negocieri pe marginea proiectului Acordului între Republica Moldova și Republica Letonă în 

domeniul securității sociale;  

- La 1 octombrie 2014, la Chișinău a fost semnat Acordul între Republica Moldova și 

Republica Lituania în domeniul protecției sociale și Aranjamentul Administrativ pentru 

aplicarea acestuia;  

- În perioada 24-27 noiembrie 2014, la Chișinău au demarat negocierile pe marginea 

proiectului Acordului între Republica Moldova și Statul Israel în domeniul securității sociale.  

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări:  Continuarea dialogului cu țările de destinație pentru migrația legală de 

muncă.  
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Acţiunea 1.5.2. Negocierea acordurilor bilaterale în  domeniul migraţiei de muncă 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare: 

În cadrul implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite 

sectoare din Statul Israel, semnat la 16 octombrie 2012, pe parcursul perioadei s-a reușit 

angajarea a 989 de persoane.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 16 iulie 2014, au fost inițiate negocierile asupra 

unui nou proiect de Acord dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar cu 

privire la angajarea temporară a cetățenilor din Republica Moldova în Statul Qatar. Acord ce 

prevede o cooperare în domeniul reglementării fluxurilor migraţionale şi creării condiţiilor ce 

contribuie la desfăşurarea legală a activităţii de muncă de către lucrătorii migranţi, precum și 

efectuarea unui schimb de date şi alte informaţii în domeniul migraţiei de muncă, care prezintă 

interes comun. 

Totodată, a fost examinată inițiativa de proiect a Guvernului Turciei privind cooperarea  

în domeniul muncii, securității sociale și angajării.  

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări:  Continuarea dialogului cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor 

din Republica Moldova în statul Qatar, Turcia, Federația Rusă și Franța. 

 

Acţiunea 1.5.6. Promovarea revenirii tinerilor migranţi (femei şi bărbaţi) cu studii 

în străinătate în vederea angajării lor pe piaţa muncii din Republica Moldova 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 

Informaţia despre realizare:  

Pentru a promova revenirea tinerilor migranţi şi a consolida sistemul informaţional şi 

consultativ al IMM-lor, au fost organizate următoarele evenimente tematice: 

- La data de 31 ianuarie 2014, ODIMM a organizat Conferinţa „Împreună creăm 

viitorul acasă!”, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele Programului de Atragere a 

Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” pentru anul 2013. La eveniment au participat cca 130 de 

persoane: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale; ambasadelor; mediului de 

afaceri şi mass-media, proiecte internaţionale.  

Pe parcursul anului 2014, ODIMM în parteneriat cu Delegaţia Uniunii Europene, BERD 

şi alţi parteneri, a organizat 3 evenimente, datate cu 14 martie, 5 octombrie şi 17 decembrie 

2014, la care au participat cumulativ circa 390 de  femei. 

În cadrul acestor întîlniri periodice sunt organizate training-uri tematice pentru 

dezvoltarea profesională, prezentate istorii de succes ale antreprenoarelor, organizate expoziţii de 

produse ale întreprinderilor gestionate de femei, organizate sesiuni de networking precum şi 

prezentări de produs. 

De asemenea, în luna martie 2014, ODIMM a organizat un atelier de lucru inedit despre 

inspiraţie, comunicare, idei, networking şi implicare cu genericul „Împreună creştem Business la 

PUTEREA FEMININ!”. Obiectivele evenimentului au constat în conştientizarea importanţei 

cunoaşterii pentru succesul în afaceri, crearea oportunităţilor de socializare între beneficiarele 

„PARE 1+1”, mediatizarea Programului. 

La Eveniment au participat femei de afaceri, beneficiare ale Programului PARE 1+1, care 

au fost instruite în domeniul „Dezvoltării personale”. Totodată, doamnele au beneficiat de un 

master-class privind metodele de promovare a spiritului antreprenorial în rîndul copiilor. În 

cadrul atelierului de lucru au fost prezentate idei, oportunităţi şi tendinţe din perspectiva unică a 

femeilor din mediul de afaceri.  

Pe parcursul anului 2014, ODIMM a desfăşurat campania informațională cu genericul 

„Beneficiile asocierii”. Scopul campaniei reprezintă crearea condiţiilor pentru o colaborare 
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eficientă între agenţii economici şi identificarea unor potenţiale asocieri, iar obiectivele de bază - 

creşterea competitivităţii prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare şi dezvoltarea 

capacităţilor/abilităţilor acestora în domeniul comunicării, promovării şi creşterii vînzărilor.  

Organizarea în or. Padova şi or. Mestre, Italia, a două întruniri cu cca 100 migranţi 

moldoveni cărora le-a fost prezentat Programul „PARE 1+1” şi oportunităţile de dezvoltare a 

afacerilor în ţara de origine. 

Participarea la masa rotundă (iulie 2014) „Oportunităţile „PARE 1+1”, organizată pentru 

colaboratorii NEXUS-Moldova, care diseminează informaţia privind Programul în cadrul 

regiunilor în care activează centrele (Edineţ, Ungheni, Cahul);  

Participarea la Congresul Diasporei, desfăşurat în luna septembrie 2014 şi prezentarea 

„Oportunităţilor şi rezultatelor Programului”. 

Participarea la Zilele Diasporei (28-29 august 2014): 

 Organizarea atelierului de lucru „Dezvoltă Afacerea ta Acasă!”. Evenimentul a 

avut drept obiectiv informarea a cca 40 persoane, reprezentanţi din diasporă, migranţi şi  rudele 

acestora programele de dezvoltare antreprenorială gestionate de ODIMM, istoriile de succes, 

precum şi un film de scurtă durată cu beneficiarii Programului “PARE 1+1”. 

 Participarea cu stand informativ în cadrul „Târgului de Informare pentru Diasporă 

şi Cetăţenii reîntorşi”, în cadrul căruia au fost oferite consultaţii privind programele 

antreprenoriale implementate de ODIMM. 

Participarea la Seminarului de Politici Publice „Diaspora Economică pentru Moldova”.  

 

A fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 20 mai 2014 Planul de 

acțiuni pentru anii 2014-2016 privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare. 

Obiectivele Planului prevăd realizarea unor acțiuni ce țin de: 

- integrarea migranților reîntorși pe piața muncii, prin includerea lor în programe 

speciale de promovare ocupațională (consilierea și facilitarea angajării prin acordarea unui spor 

la salariu), precum și susținerea reîntegrării cetățenilor reîntorși din zonele rurale, în special a 

femeilor, prin intermediul programelor de promovare a investițiilor agricole și non-agricole. 
Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea informării despre disponibilitatea locurilor de muncă pe 

teritoriul R.M. pentru tinerii reveniți de peste hotare. 

 

Acţiunea 1.5.7. Sporirea contribuţiei migraţiei pentru dezvoltarea Republicii 

Moldova 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul Economiei (Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor  Mici şi Mijlocii) 

Informaţia despre realizare:   

 

În Republica Moldova în ianuarie a fost organizată pentru prima dată Gala Studenţilor 

originari din Republica Moldova sub patronajul premierului Leancă. Aceasta a fost organizată la 

iniţiativa unui grup de tineri din diasporă şi a Biroului pentru relaţii cu diaspora. 

Cîştigătorii au fost desemnaţi în urma unui concurs de dosare, desfăşurat timp de o lună, 

la care au aplicat peste 200 de studenţi. În total, au fost decernate 11 premii, 21 de menţiuni şi 

alte trei premii speciale, printre care - unul al şefului Cabinetului de miniştri. Toţi tinerii au 

primit diplome, aparate foto, tablete şi kindle-uri. 

 Informații suplimentare ce ține de îndeplinirea acțiunii date se conțin în activității 

anterioare de la 1.5.1.pînă la 1.5.6 . 

Gradul de implementare:Realizat 

Recomandări: Continuarea desfășurării activităților de promovare a tinerilor migranți 

uutilizînd platforma rețelei  Diasporei Moldovenești.  
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Domeniul 2. Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen 

 

 

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

procesul implementării  bugetului bazat pe programe şi performanţă   

 

Acțiunea 2.1.2.  Promovarea cursului de bugetare sensibilă la dimensiunea de gen la 

nivelul  educaţiei postuniversitare 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

În cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova este asigurat accesul studenților 

la diferite servicii și privilegii, inclusiv granturi și burse de studii, pe bază de egalitate, doar în 

funcție de rezultatele la studii, în activitatea de cercetare, sportivă, culturală etc. 

Ținînd cont de specificul domeniului de pregătire a specialiștilor de înaltă calificare, în 

ASEM își fac studiile la ciclul I, licență 66,5 % fete și 33,5% băieți. Raportul pentru ciclul II, 

masterat este 66,1% fete și 33,9%  respectiv pentru  băieți.  

Procesul de studii este asigurat de 454 cadre didactice titulari și prin cumul, insclusiv 289 

femei (63,7%). Facultățile sunt conduse de decani: 3 facultăți au în calitate de decan bărbat, iar 3 

facultăți femei. 

  Cu privire la acţiunile întreprinse de către ASEM pe parcursul anului 2014 în domeniul 

asigurării egalităţii de gen comunicăm următoarele. 

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a găzduit Conferinţa 

Internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, care a 

avut loc la 12 decembrie 2013. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea 

noilor servicii informaţionale pentru învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de 

Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în 

parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. 

Conferinţa a fost structurată în 2 sesiuni tematice: 

1. Egalitatea de şanse în societatea democratică. Sesiunea a avut ca scop 

identificarea soluţiilor durabile pentru consolidarea egalităţii de şanse în societate.  

2. Rolul bibliotecii în promovarea egalităţii de şanse. Sesiunea a avut ca scop 

formularea recomandărilor la nivel de politici şi la nivel instituţional pentru a fortifica 

participarea bibliotecilor în promovarea egalităţii de şanse în comunitate.  

Ca rezultat al conferinţei a fost publicată culegerea de lucrări „Promovarea egalităţii de 

şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013 / coord.: Silvia Ghinculov. - 

Chişinău : ASEM, 2014.   

La data de 1 iulie 2014 a avut loc Seminarul profesional Naţional „Managementul colectivului 

de femei: aspecte de gender”, organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii 

informaţionale pentru învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul 

Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţămîntului superior, realizat în parteneriat 

cu Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen.  

Scopul seminarului: Identificarea soluţiilor eficiente pentru consolidarea personalului de 

bibliotecă şi armonizarea relaţiilor în colectivele de femei. La eveniment au participat 70 de 

persoane din Biblioteca Ştiinţifică a ASEM şi din alte 8 biblioteci universitare din Republica 

Moldova. 

Totodată menționăm că subiectul Bugetării Sensibile la  dimensiunea de Gen (BSG) și 

instrumentele aferente acesteia au fost integrate în instruirile pe tematica finanțelor publice 

locale organizate în cadrul reformei de descentralizare. În cadrul proiectului Program Comun 

Dezvoltare Locală Integrată finanțat de Guvernul Suediei au fost  revizuite curriculumurile BSG 

care au fot incluse ca parte componentă a instruirilor organizate de PNUD în parteneriat cu IDIS 

Viitorul, IDU și Institutul Național de Cercetări Economice. În total, 30 localități din 17 raioane 
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au fost subiectul activităților de sporire a capacităților în finanțe publice locale. Adițional au fost 

incluse și raioanele Basarabeasca, Ocnița, Rîșcani și orașul Chișinău, care fac parte din 

localitățile pilot în implementarea noii legi privind finanțele publice locale. Instruirile au avut ca 

teme managementul finanțelor publice locale, administrarea taxelor locale, bugetarea locală și 

abordări inovative în procesele bugetare, în care bugetarea sensibilă la gen a fost introdusă ca 

subiect aparte. Sesiunea pe BSG a inclus conceptul de gen, genul și politici sociale, BSG în 

cadrul politicilor sociale, beneficii și experiența internațională în aplicarea BSG, analiza de gen 

și impactul de gen. Această sesiunea a avut și un exercițiu practic în elaborarea bugetului sensibil 

la dimensiunea de gen pentru un proiect de amenajare a teritoriului unei școli. Grupurile țintă ale 

instruirii au fost contabilii, primarii și vice-primarii, consilierii locali și inspectorii fiscali, în total 

un grup de circa 100 persoane. S-a recomandat să se organizeze ateliere de lucru practice în baza 

cazurilor concrete din fiecare raion, pentru a întări capacitățile de aplicare practică a BSG în 

aceste localități.  

Cu suportul UN Women a fost elaborat Foaia de parcurs pentru Reforma Administrației 

Publice Locale, în special ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen elaborarea politicilor, 

prestarea serviciilor, descentralizarea teritorială, managementul finanțelor publice și a resurselor 

umane. Acestea reprezintă domenii critice de aplicare a BSG în practică în cadrul reformei 

administrației publice în desfășurare.  

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Revizuirea obiectivelor naționale cu referire la BSG prin prisma elaborării și 

aprobării conceptului BSG, crearea cadrului pentru promovarea BSG în actele legislative și 

normative, sporirea capacităților resurselor umane în implementarea BSG, pilotarea BSG în 

sectoarele și raioanele selectate. 

 

 

Domeniul 3.Participarea femeilor la procesul decizional 

 

 

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

politică şi publică 

 

Acțiunea 3.1.1. Elaborarea şi aprobarea notei de recomandare ce vizează asigurarea 

reprezentării  echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în funcţiile de demnitate publică, 

partidele politice şi diseminarea acesteia pentru aplicare ulterioară 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

Informaţia despre realizare: 
 

Pentru implicarea efectivă a femeilor, a persoanelor indigene, persoane cu dezabilități, 

membri ai minorităţilor şi alte grupuri care au nevoie de atenţie specială în procesele 

participative au fost organizate următoarele acțiuni: Organizarea forumului public la data de 11 

martie 2014 „Parteneriat pentru o Moldovă Incluzivă și Prosperă Femeile Contează!” unde 

femeile Lidere au avut întîlnire cu Cabinetul de Miniștri sub auspiciul Primului Ministru Iurie 

Leancă și-au exprimat opiniile despre prioritățile de dezvoltare curente și cele de viitor ale 

femeilor și fetelor din Republica Moldova, care trebuie să fie incluzive și să răspundă 

necesităților și drepturilor persoanelor celor mai nevoiașe și vulnerabile grupuri (femeile în 

antreprenoriat; femeile și fete rome; femeile în etate; femeile victime ale violenței în familie; 

femeile afectate și infectate cu HIV;femeile cu dizabilități; femeile în procesul decizional). 

Printre chestiunile abordate au fost: perspectivele femeilor asupra serviciilor incluzive și 

bazate pe necesitățile și drepturile femeilor și fetelor în domeniul educației, sănătăți, angajării în 

cîmpul muncii și altor servicii, provocările nerostite care blochează talentul femeilor, 

opresc/limitează femeile în căutarea unui loc de muncă sau alte oportunități de prosperare în 

Moldova; căi de asigurare a politicilor și altor soluții incluzive pentru Moldova, care să 
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corespundă necesităților și perspectivelor femeilor prin participare în platforme de luare a 

deciziilor. 

Ulterior forumul a continuat cu întilnirea la data de 24 martie 2014 cu liderii partidelor 

politice, parlamentare și extra-parlamentare, și membri ai Parlamentului pentru a a-și exprima 

opiniile despre prioritățile de dezvoltare curente și cele de viitor din perspectiva femeilor și 

fetelor din Republic Moldova, și pentru a face propuneri în ceea ce privește  participarea 

femeilor din diferite grupuri sociale și de vârstă în viața politică, la diferite nivele. În cadrul 

întrevederilor au fost abordate următoarele subiecte : perspectivele femeilor asupra cum facem 

politicile, legile și implementarea acestora incluzive și bazate pe necesitățile și drepturile 

femeilor și fetelor, provocările care blochează talentul femeilor, opresc/limitează femeile în a fi 

active pe arena politică în Moldova, propuneri de asigurare a promovării femeilor în politică prin 

colaborarea cu partidele politice.  

În anul 2014 a fost lansat Programul „Femeile în politică în Moldova”, 2014-2016 

implementat de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor 

(UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu 

Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu susținerea financiară a 

Guvernului Suediei. În cadrul acestui program au fost organizate în premieră următoarele 

evenimente:  

- la 20 octombrie 2014 Femei reprezentante ale Guvernului, consiiilor raionale, partidelor 

politice, precum şi femei candidate la alegerile parlamentare din noiembrie 2014 au participat la 

un training cu privire la evaluarea necesităților femeilor candidate sau potențial candidate la 

alegerile parlamentare si locale. În Republica Moldova femeile sînt subreprezentate în viața 

politică şi în procesele decizionale, Pentru a depăşi aceste obstacolele participantele la seminar 

au propus următoarele: pledarea pentru adoptarea Măsurilor Temporare Speciale, includerea 

dimensiunii de gen în educație, începând cu vârsta școlară, diminuarea publicității sexiste în 

mass-media. 

- la 27 noiembrie, 2014, Forumul Național al Avocatelor, cu genericul „Avocatele C.E.R. - 

Cote, Egalitate, Reprezentare” unde au participat circa 100 avocate din Republica Moldova. 

Participantele la Forum au abordat problemele ce țin de subreprezentare femeilor în politică și în 

procesele de luare a deciziilor, inclusiv subreprezentarea avocatelor în organele de 

autoadministrare a Uniunii Avocaților. De asemenea, avocatele au solicitat autorităților publice 

centrale adoptarea măsurilor care ar asigura o reprezentare și participare adecvată a femeilor în 

politică și în procesele de luare a deciziilor. 

- la 5 decembrie 2014, Forumul Național al Femeilor cu Dizabilități. Femeile cu dizabilități 

din întreaga țară s-au întîlnit, pentru a discuta despre subreprezentarea femeilor cu dizabilități în 

politică şi în procesele de luare a deciziilor, dar şi despre problemele structurale cu care se 

confruntă ele, cum ar fi discriminarea lor în societate, lipsa unei infrastructuri adecvate, dar și 

nereprezentarea lor în viața publică și în procesele de luare a deciziilor. 

In perioada mai – iunie 2014, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a organizat câte o şedinţă 

cu partidele politice (PLR, PLDM, PL si PDM) la care s-a discutat: despre cele modificările la 

legislația națională prin prisma dimensiunii de gen (2 pachete de legi) ce urmeazî a fi analizate şi 

votate de Parlament, cât şi despre angajamentul fiecarui partid privind votarea acestor pachete de 

legi. 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări: Asigurarea realizării acțiunii indicate în anul 2015, și continuarea susținerei 

activităților inițiate cu grupurile de femei. 

 

 

Acțiunea 3.1.3. Îmbunătăţirea mecanismului de colectare, analiză şi distribuire a 

datelor statistice dezagregate în funcţie de sex privind participarea femeilor şi bărbaţilor în 

organele decizionale, inclusiv alese şi numite, la toate nivelele, inclusiv organele de 

conducere ale instituţiilor politice şi administrative, precum şi ale organizaţiilor societăţii 

civile 
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Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Biroul Naţional de Statistică. Autorităţile publice centrale, 

Cancelaria de Stat (Centrul E-Guvernare) 

Informaţia despre realizare:  

- elaborarea notei informative Portretul statistic al femeilor şi bărbaţilor, ce reprezintă un 

sumar al principalilor indicatori socio-economici 

- lansarea Rezultatelor studiului în gospodării Utilizarea timpului de către femei şi 

bărbaţi. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a 

Familiei, cu asistenţa Proiectului comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”. 

Realizarea acestui studiu este una din activităţile stipulate în Planul de acţiuni pentru 

implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015, 

obiectivul principal fiind asigurarea cadrului informaţional pentru domenii noi de interes social 

(munca neremunerată, responsabilităţi familiale, studii, activităţi de voluntariat, viaţa socială, 

etc.) şi elaborarea de politici în aceste domenii.  

- introducerea în sistemul statistic naţional a Setului minim de indicatori privind statistica 

gender elaborat şi aprobat de către Comisia pentru Statistică a ONU. Din total 52 indicatori din 

cadrul acestui set au fost calculaţi 42 indicatori pentru Republica Moldova pentru perioada 2008-

2012. 

- lansarea compartimentului Statistica gender în cadrul băncii de date StatBank: date 

statistice dezagregate pe sexe pentru 42 indicatori din Setul minim, care au fost grupaţi în 4 

subcompartimente conform obiectivelor strategice de bază din cadrul Programului Naţional de 

Asigurare a Egalităţii de Gen, şi anume: 1) abilitarea economică a femeilor, 2) educaţia şi 

instruirea femeilor pe parcursul vieţii, 3) participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor şi 

4) sănătatea femeilor. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Colectarea datelor dezagregate pe sexe, diversificînd ariile/domeniile de 

colectare a acesora 

 

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. 

 

Acţiunea 4.1.1  Elaborarea cadrului normativ privind dezvoltarea şi organizarea  

diferitor tipuri de servicii sociale pentru femei şi bărbaţi cu dizabilităţi reieşind din 

necesităţile identificate   

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare: 

În contextul ajustării cadrului normativ și legislativ la prevederile Convenţiei ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr.166 din 09.07.2010, și a 

Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, nr. 60 din 30.03.2012, au fost 

elaborate și promovate mai multe acte normative și legislative care prevăd respectarea 

principiului nediscriminării, inclusiv pe criteriu de sex. 

 Totodată informăm că, în perioada de raportare au fost aprobate mai multe acte 

normative și legislative care au ca scop protecția socială a persoanelor cu dizabilități, atît pentru 

bărbați cît și pentru femei, dintre care menționăm următoarele: 

La 01.04.2014 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 

”Privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni” care prevăd 

ancorarea/ajustarea cuantumului alocațiilor sociale de stat și alocației pentru îngrijire, însoțire și 

supraveghere ca procent din mărimea pensiei minime pentru persoanele cu dizabilități severe, 

accentuate, medii, sau din mărimea pensiei minime pentru limită de vîrstă. 

http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/GEN/ECO/ECO.asp
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/GEN/EDU/EDU.asp
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/GEN/EDU/EDU.asp
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/GEN/POL/POL.asp
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/GEN/SAN/SAN.asp
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Astfel, începînd cu 01.04.2014 au fost majorate alocațiile sociale de stat și alocațiile de 

îngrijire, însoțire și supraveghere. 

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 03.02.2014 au fost aprobate Regulamentul–cadru 

de organizare şi funcţionare a serviciului social „Plasament familial pentru adulți” şi   

Standardele minime de calitate. Scopul serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire persoanelor 

adulte cu dizabilităţi și persoanelor în etate în cadrul familiei asistentului familial, în vederea 

creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării/ dezinstituţionalizării 

şi incluziune socială a acestora. Crearea serviciului este menită să contribuie la modelarea unor 

schimbări de calitate în viaţa persoanelor cu dizabilităţi și a persoanelor în etate, care se află 

temporar sau permanent în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă, ori de sine 

stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special. În prezent, în republică activează 22 

servicii, pentru 29 beneficiari. 

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 14.05.2014 a fost aprobat Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea serviciului de interpretare în limbajul mimico-gestual pentru 

persoanele cu deficiențe de auz. Scopul serviciului menționat este facilitarea comunicării dintre 

persoana/persoanele cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi) şi reprezentanţii/angajaţii 

diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii în situaţiile cînd au nevoie de interpret pentru aşi exercita 

drepturile şi obligaţiile sale. 

- Prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 113 din 12.08.2014 

a fost aprobat Regulamentul privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul 

Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”. Scopul serviciilor de 

reabilitare profesională este recuperarea sau compensarea funcțiilor dereglate ale organismului  

și capacității de muncă a persoanei cu dizabilități locomotorii, care din cauza stării de sănătate în 

interacțiune cu diverse împrejurări, obstacole și alți factori contextuali în care se regăsește 

(factori de mediu și cei personali), nu își poate desfășura activitatea de muncă conform 

calificării. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea incluziunii sociale și familiale a femeilor și bărbaților prin 

intermediul serviciilor dezvoltate. 

 

Acțiunea 4.1.3. Revederea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova 

conform standardelor internaţionale ISCO08, cu includerii ocupaţiilor de îngrijire a 

copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare 

Prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 3 martie 2014 a 

fost aprobat noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), elaborat în 

conformitate cu Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor ISCO-8, în care au fost 

incluse următoarele ocupații ce țin de îngrijirea copiilor de vîrstă preșcolară și școlară: 
Codul Ocupației Titlul ocupației 

234101 Educator în învățămîntul primar 

235201 Cadru didactic de sprijin 

322201 Asistent medical în neonatologie 

341203 Asistent personal 

531103 Îngrijitor de copii 

531202 Asistent maternal 

 

http://www.mmpsf.gov.md/file/documente%20interne/Ordinul-133.pdf
http://www.mmpsf.gov.md/file/documente%20interne/Ordinul-133.pdf
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De asemenea menționăm că ân perioada de raportare în cadrul Universităţii de Stat a fost 

realizat Programul de Studii la Masterat “Consiliere pentru probleme de familie”, studenţii şi 

absolvenţii fiind activ încadraţi în activităţi de consiliere a familiilor vulnerabile.  

Gradul de implementare: Realizat 
 

Obiectivul specific 4.2. Îmbunătăţirea protecţiei sociale a femeilor şi a prestatorilor de 

servicii de îngrijire informală la domiciliu 

 

Acțiunea 4.2.2. Direcţionarea prestaţiilor sociale către segmentele vulnerabile ale 

populaţiei luînd în considerare  veniturile acesteia 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: MMPSF 

Informaţia despre realizare:  

Guvernul Republicii Moldova a lansat în 2008 un nou program de transferuri sociale în 

formă monetară numit „Ajutor social”, cu scopul de a îmbunătăţi impactul prestaţiilor băneşti 

asupra sărăciei. Scopul acestui Program este asigurarea unui venit lunar minim garantat, 

familiilor defavorizate, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al 

familiei şi necesitatea de asistenţă socială. 

Acest sistem de prestaţii este unul corect şi non-discriminatoriu, care facilitează accesul 

populaţiei la sistemul de asistenta socială. 

În anul 2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 821 din 07.10.2014 pentru 

modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului 

social, prin care au fost introduse o serie de modificări semnificative în Regulamentul cu privire 

la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, şi anume: 

-  a fost egalat pragul punctajului indicatorilor de bunăstare şi stabilit de 80 puncte pentru 

prestaţia de ajutor social.din lista indicatorilor de bunăstare s-a exclus: televizorul 

color; Frigiderul/congelatorul, maşina de spălat cu program manual, aspiratorul, centru 

muzical. 

- La calcularea venitului familiei nu se ia in consideraţie suportul financiar de stat acordat 

pensionarilor şi persoanelor cu disabilităţi. 

•-s-a introdus ignorarea a 200 lei din venit pentru familiile care îngrijesc de copii pînă la 

1,5 ani la persoanele neasigurate şi 3 ani persoanele asigurate, (pentru fiecare indemnizaţie 

primită) şi majorarea ignorării din salariu pentru fiecare membru al familiei care realizează 

venituri obţinute din drepturile salariale de la 120 lei la 200 lei. 

•-s-a extins termenul de revizuire a dreptului la ajutor social, de la 6 luni la 12 luni.  

Întru majorarea numărului familiilor beneficiare de Programul de „Ajutor Social”, 

MMPSF, a expediat scrisori prin care a recomandat depunerea repetată a cererii pentru acordarea 

ajutorului social, tuturor familiilor, care au depus cereri în perioada 2013-2014. 

Aceste modificări au sporit numărul familiilor beneficiare, în luna decembrie 2014 în lista 

de plată fiind înregistrate peste 38 mii de familii beneficiare sau dublu comparativ cu numărul 

înregistrat în august-septembrie. Familiile beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului de 

asemenea sunt în creştere depăşind numărul lunar de 100 mii de beneficiari lunar. 

În anul 2014, în total au beneficiat cel puţin de o plată 103611 familii, 78462 din numărul 

total de solicitanţi au fost femei şi 25149 bărbați. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Analiza cauzelor discrepanței de gen a solicitanților ajutorului social, și 

elaborarea în baza acesteia a politicilor publice în vederea reducerii vulnerabilității economice 

a femeilor în etate. 
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Obiectivul specific 4.3. Reducerea diferenţei de vîrstă în sistemul de pensionare 

 

Acțiunea 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: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare:  
 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului "Agenda Schimbării pentru 

Egalitatea de Gen în Politicile Publice" a realizat nota analitică privind reforma sistemului de 

pensii prin prisma egalitşţii de gen. In cadrul studiului a fost analizată posibilitatea de egalare a 

vârstei de pensionare, a stagiului de cotizare şi reforma metodei de calcul a contribuţiilor pe 

parcursul concediilor de îngrijire a copilului şi introducerea pilonului 2 de pensii prin prisma de 

gen. Studiul conține recomandări pentru reforma de pensii care este pe agenda 

Ministerului.(http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=287&tip=publicatii&start=&l=) 

Gradul de implementare: Realizat parțial 
           Recomandări: A se lua în considerație la elaborarea politicilor cu privire la sistemul de 

pensionare a recomandărilor studiului. 

 

Acțiunea 4.3.2. Realizarea cercetării statistice asupra populaţiei privind tranziţia de 

la muncă  la pensionare 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Biroul Naţional de Statistică 

Informaţia despre realizare: 

  

Nu a fost realizată din lipsa mijloacelor financiare şi a asistenţei tehnice. 

Totodată menționăm că pentru anul 2015 este planificat realizarea studiului „Tranziţia de 

la şcoală la muncă”, fapt ce va permite efectuarea unor analize comparative. 

Gradul de implementare: Nerealizat 
Recomandări: Relizarea studiului planificat cu reflectare aspectelor ce țin de perioada 

de tranziție de la muncă la pensionare. 

 

 

 

Domeniul 5. Ocrotirea sănătăţii 

 

Obiectivul specific 5.1. Integrarea dimensiunii de gen în politicile şi programele din sectorul 

sănătăţii 

 

Activitatea 5.1.1. Ajustarea instrucţiunilor metodice şi standardelor de cunoştinţe şi 

aptitudini practice în domeniul sănătăţii prin prisma dimensiunii de gen 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății 

Informaţia despre realizare:  

Pe parcursul anului 2014 Ministerul Sănătăţii, cu suportul UNFPA şi Centrul de Drept al 

femeilor, a elaborat Îndrumarul pentru lucrătorii medicali privind intervenţia în cazurile 

violenţei în familie. 

Îndrumarul conţine următoarele compartimente: 

 Rolul lucrătorului medical 

 Intervenţia primară 

 Acţiunile ulterioare intervenţiei. 

În vederea coordonării, evaluării şi monitorizării serviciilor medicale acordate femeilor şi 

copiilor la nivelul sectorului de asistenţă medicală primară, consultativă, spitalicească şi urgentă, 

http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=287&tip=publicatii&start=&l
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din cadrul teritoriului administrativ, Ministerul Sănătăţii a elaborat şi aprobat prin ordinul 

ministrului sănătății nr.961 din 26.09.2014 Fişa de post a specialistului principal în asistenţa 

medicală mamei şi copilului, care prevede un şir de atribuţii funcţionale în coordonarea şi 

implementarea mecanismului intersectorial de colaborare privind identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă în rîndul femeilor şi copiilor, neglijare, 

exploatare şi trafic al copilului, cu raportare către organele ierarhic superioare. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Diseminarea materialelor și  organizarea instruirilor personalului 

medical pe marginea noilor acte interne aprobate. 

 

Acțiunea 5.1.2. Consolidarea capacităţilor lucrătorilor medicali, membri ai 

echipelor multidisciplinare raionale, în prestarea serviciilor de ocrotire a sănătăţii femeilor 

şi fetelor aferente fenomenului de violenţă, infecţiei HIV/SIDA 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătății 

Informaţia despre realizare:  

Pe anului 2014 au fost organizate 11 Consfătuiri lunare în serviciul de sănătate a 

reproducerii, cu participarea specialiştilor din cabinetele de sănătate a reproducerii, Centrele de 

Sănătate a Femeii, Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor. 

În cadrul acestui eveniment a fost pusă în discuţie şi oferită informaţia „Violenţa şi 

traficul de fiinţe umane prin prisma psihologului” (230 specialişti). 

În 16 raioane a fost iniţiat procesul de extindere a SSPT, personalul CSPT au organizat 

56 şedinţe de învăţare colaborativă cu medicii de familie şi persoanele de resurse din comunitate 

(profesori, asistenţi sociali, asistente medicale şcolare) – circa 1500 participanţi au fost instruiţi 

şi familiarizaţi pe subiectele legate de violentă şi prevenirea traficului de fiinţe umane.  

Pe parcursul anului 2014 în cadrul CSPT Neovita au fost efectuate 9 şedinţe de  

monitorizare şi supervizare a activităţii CSPT, 4 dintre care au fost dedicate supervizării 

asistenţei psihologice în cadrul CSPT, inclusiv şi asistența în caz de violențăa şi trafic de fiinţe 

umane. 

Psihologii şi asistenţii sociali din toate 38 CSPT au fost informaţi de reprezentanţii 

organizației La Strada despre programele existente de prevenţie, asistenţă, inclusiv telefonica a 

copiilor şi femeilor victime ale traficului de fiinţe umane şi violentei în familie. S-au fortificat 

mecanismele de conlucrare şi referire a cazurilor între organizaţia  La Strada şi reţeaua CSPT. 

În perioada 04 – 05 decembrie 2014 a fost organizată şi desfăşurată la Chişinău Prima 

Conferinţă Naţională în Sănătatea Adolescenţilor, cu participarea a circa 250 profesionişti 

preocupaţi de sănătatea şi dezvoltarea tinerilor, într-un dialog axat pe problemele cu care se 

confruntă generaţia tînără, şi anume: 

 Particularităţile şi nevoile de dezvoltare ale adolescenţilor 

 Sănătatea sexual-reproductivă a tinerilor 

 Adolescenţii în stare de vulnerabilitate şi risc. Violenţa şi suicidul în rîndul 

adolescenţilor 

 Bolile cronice şi stările tranzitorii. Dereglările de nutriţie 

 Factorii determinanţi şi comportamentele de sănătate printre tineri etc. 

Pe parcursul anului 2014 au continuat instruirile la tema „Protecţia şi asistenţa victimelor 

traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire”, 

pentru echipele multidisciplinare comunitare (medic de familie, asistent social, poliţist), susţinute 

de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie în parteneriat cu Organizaţia Internaţională 

pentru Migraţie. 

Instruirile au fost organizate şi desfăşurate în următoarele teritorii administrative: mun. 

Chişinău, raioanele Făleşti, Nisporeni, Drochia, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Ocniţa Rezina, 

Străşeni, Sîngerei. 

 Gradul de implementare: Realizat 
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Recomandări:  Consolidarea capacităților lucrătorilor medicali prin instruri inițiale ți 

continue. 

 

Acțiunea 5.1.3.  Colectarea, analizarea şi utilizarea datelor statistice dezagregate pe 

sexe, precum şi a rezultatelor studiilor realizate  prin prisma de gen în procesul de 

planificare şi implementare a politicilor sectoriale 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii  

Informaţia despre realizare: 

La data de 18 noiembrie 2014 a fost lansarea oficială a Sistemului Informaţional 

Automatizat Asistenta Medicala Primară. Sistemul, lansat în premieră în Republica Moldova, 

este destinat automatizării fluxului informaţional în cadrul Instituţiilor Medico-Sanitare Publice 

din AMP şi reprezintă o platformă unică la nivel naţional, care integrează toate informaţiile 

legate de pacient (dezagregate) şi sănătatea acestuia. SIA a fost implementat cu scopul de a 

îmbunătăţi calitatea actului medical, precum şi de a eficientiza şi simplifica accesul pacienţilor la 

serviciile de asistenţă medicală. Proiectul a fost implementat de companiile Romanian Soft 

Company şi European Software Company, finanţarea fiind asigurată de Guvernul Republicii 

Moldova. Valoarea totală a proiectului constituie 19,2 milioane de lei. 

Dezvoltarea şi implementarea acestui sistem a demarat în anul 2013. Pînă în prezent au 

fost realizate toate modulele sistemului, precum: componentele de infrastructură şi asigurarea 

bazei tehnico-materiale  a instituţiilor (achiziţionarea calculatoarelor, echipamentului periferic, 

reţea locală cu acces la reţeaua globală Internet, imprimante, scanere). Totodată, personalul 

medical a beneficiat de instruire pentru a utiliza sistemul informaţional şi tehnica de calcul. 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Reflecatera rezultatelor studiilor efectuate în procesul de efectuare a 

politicilor. 

 

Obiectivul specific 5.2. Reducerea discrepanţei de gen în speranţa de viaţă la naştere a 

femeilor şi bărbaţilor. 

 

Acțiunea 5.2.1. Asigurarea serviciilor de ocrotire a sănătăţii mintale şi fizice de 

calitate înaltă, în special pentru bărbaţi, inclusiv tratament împotriva abuzului de alcool, 

dependenţei de droguri şi alte substanţe psihoactive. 

Termenul de executare: 2015  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

Prin ordinul nr.407 din 16.05.2014 „Cu privire la Centrele Comunitare de Sănătate 

Mintală”, Ministerul Sănătăţii a indicat conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice de a 

deschide, pînă la data 01 septembrie 2014, în incinta Centrelor Medicilor de Familie / Centrelor 

de Sănătate de nivelul I Centre Comunitare de Sănătate Mintală, asigurînd, concomitent, cu 

spaţii şi dotare necesară.  

Astfel, în 2014   funcţionau 25 de Centre de Sănătate Mintală (în anul 2013 au fost 

deschise 5 Centre), finanţate din Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Suma 

contractată pentru anul 2014 a constituit – 5 374 638 lei. 

În noiembrie 2014 a fost semnat Memorandum de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii şi 

Agenţia Elveţiană cu privire la proiectul „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală 

în Republica Moldova”, Prima fază: 01.08.2014 – 31.07.2018Obiectivul general al Proiectului 

este de a contribui la îmbunătăţirea bunăstării utilizatorilor de servicii de sănătate mintală prin 

acces la servicii funcţionale de sănătate mintală la nivel de comunitate 
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare va contribui la implementarea 

Proiectului "Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova" cu o 

asistenţă financiară în valoare totală de 5'850’000.00 CHF. 
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În cadrul acestui proiect vor fi create 4 centre comunitare model de sănătate mintală. 

Implementarea noului model de îngrijire în comunitate a persoanelor cu probleme de sănătate 

mintală va fi efectuată prin strînsa cooperare a factorilor de decizie, precum şi a responsabililor 

pentru elaborarea politicilor la nivel naţional şi a actorilor-cheie la nivel local (autorităţile locale, 

managerii instituţiilor). 

Deasemenea, cu suportul asistenţei oferite în cadrul Proiectului „Suport pentru reforma 

serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova” se preconizează revizuirea de către 

Ministerul Sănătăţii a cadrului legislativ şi normativ în domeniul sănătăţii mintale, ajustarea şi 

elaborarea protocoalelor clinice naţionale, programelor curriculare de instruire pentru specialiştii 

din domeniul sănătăţii, precum şi promovarea activităţilor de informare, educare şi comunicare 

pentru familiile şi comunităţile din toate raionalele Republicii. 

Prin Ordinul ministrului sănătății nr.1568 din 27.12.2013 „Cu privire la aprobarea  

Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti”, începînd cu data de 01.01.2014, în 

fiecare spital raional au fost deschise paturi psihiatrice acute. În prezent în republică sunt 

desfăşurate 1531 paturi psihiatrice, dintre care 186 paturi psihiatrice acute în spitalele raionale. 

Situaţia drogurilor în republica Moldova rămîne a fi o problemă, care-şi menţine 

tendinţele de influenţă negativă. 

În scopul promovării politicii de stat în problema circulaţiei substanţelor narcotice şi 

psihotrope şi a precursorilor, ocrotirea sănătăţii omului, asigurarea securităţii sociale şi de stat, în 

Republica Moldova este aplicată Legea nr.382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia 

substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor. 

În urma unei analize a situaţiei în domeniul combaterii narcomaniei şi narcobusinessului 

a fost elaborată şi aprobată Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 (Hotărîrea Guvernului 

nr.1208 din 27 decembrie 2010), care propune o abordare complexă, multidisciplinară şi 

echilibrată a problemelor ce ţin de consumul de droguri, bazată pe o cooperare complexă, 

interdepartamentală, interdisciplinară şi intersectorială la toate nivelele, avînd drept fundament 

trei componente ale politicii moderne în domeniul drogurilor, care nu se substituie reciproc, dar 

se completează reciproc:  

a) reducerea ofertei de droguri (exercitarea controlului asupra circulaţiei legale a 

drogurilor şi combaterea traficului şi distribuirii ilicite de droguri);  

b) reducerea cererii de droguri (prevenirea primară a consumului de droguri, tratamentul, 

resocializarea utilizatorilor de droguri);  

c) reducerea riscurilor. 

La baza bunei implementări a Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018 se află 

realizarea activităţilor, incluse în Planul naţional de acţiuni antidrog 2014-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.764 din 18 septembrie 2014. 

Totodată, subiectul privind drepturile femeii este de o importanţă nu doar în legătură cu 

creşterea rolului femeilor în diverse domenii ale vieţii publice, dar şi în legătură cu numeroase 

încălcări ale drepturilor femeilor.În acest context, activităţile sînt axate pe diminuarea 

consumului de droguri ilegale injectabile şi ameliorarea calităţii vieţii consumatorilor tuturor 

tipurilor de droguri, a familiilor lor şi altor persoane apropiate prin asigurarea disponibilităţii 

unui spectru larg de servicii calitative de tratament şi reabilitare.  

La nivel naţional este promovată consilierea psihologică a utilizatorilor de droguri şi 

persoanelor codependente, schimbul de seringi getabile pentru utilizatorii de droguri intravenos, 

care nu manifestă dorinţa de a-şi schimba comportamentul dependent, programe de reducere a 

noxelor, şi nu în ultimul rînd a formelor şi metodelor de tratament contemporan cu reabilitarea 

psiho-socială ulterioară. 

Circa 2000 de persoane afectate de narcomanie au fost antrenate în diferite programe de 

profilaxie şi tratament, dintre care 400 de bolnavi au beneficiat de tratament ca urmare a 

consumului de droguri în condiţii de staţionar, inclusiv circa 30 femei. Drogul principal pentru 

care a fost solicitat serviciul de asistenţă medicală în condiţii de staţionar rămîn a fi preparatele 

din grupa opiaceelor (heroina), pe locul doi s-au situat canabisul urmat de preparatele din grupa 

amfetaminelor. 
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Cu scopul diminuării răspîndirii infecţiei HIV printre utilizatorii de droguri intravenos, 

ameliorarea sănătăţii fizice şi mintale a acestor contingente, a fost pe larg implementată terapia 

substituitivă.În tratamentul de substituţie cu metadonă permanent sunt incluse circa 400 

persoane. 

În scopul implementării măsurilor prevăzute în programele de reabilitare la diferite etape 

sunt implementate module educaţionale, informaţionale, de adaptare şi reabilitare psihosocială. 

Pe parcursul anului 2014 în Centrul de Reabilitare psihosocială în tratament au fost înrolate 255 

de persoane, vîrsta medie la momentul iniţierii cursului de reabilitare a persoanelor înrolate în 

tratament era de 26 ani. Durata medie a tratamentului este de 2,5 luni. 

Tot mai frecvent sînt implicaţi în consumul de droguri minorii şi adolescenţii. Pe 

parcursul anului 2014 au fost înregistraţi 65 de adolescenţi consumatori de droguri (anul 2013 – 

63 adolescenţi). 

Potrivit datelor statistice, către 01.01.2015 în supraveghere medicală în instituţiile 

narcologice din republică se aflau 46437 bolnavi de alcoolism cronic (anul 2013 – 46125 

pacienţi), 706 bolnavi cu psihoze alcoolice (anul 2013 – 565 pacienţi) precum şi 6146 pacienţi în 

evidenţă preventivă în legătură cu abuzul de alcool (anul 2013 –7039 pacienţi). Femei bolnave 

de alcoolism cronic - 7039 (2013-7017). 

Rămîne înaltă rata femeilor alcoolice luate primar la evidenţă medicală 17,2% - anul 

2014; 17,5% - anul 2013) din numărul total de pacienţi luaţi în evidenţă primar. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Dezvoltarea sistemului de servicii pe întreg teritoriu Republicii Moldova 

pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală, inclusiv pentru persoanele care consumă 

abuziv alcool, droguri şi alte substanţe psihoactive. 
 

Acțiunea 5.2.2. 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: 2015  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

În perioada februarie 2014 – februarie 2015 se desfăşoară Campania naţională de 

comunicare privind reducerea consumului de alcool în rîndul populaţiei din Republica Moldova 

„Cu mintea trează”, organizată de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Biroul Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS) din Republica Moldova şi cu suportul financiar al Uniunii 

Europene. 

Campania este adresată în primul rînd şoferilor şi femeilor gravide, precum şi populaţiei 

generale şi adolescenţilor. Obiectivele campaniei sunt de a mări cunoştinţele grupurilor-ţintă 

despre impactul nociv al consumului de alcool asupra stării de sănătate; de a reduce percepţia 

populaţiei generale precum că consumul de alcool nu poate fi dăunător şi de a mări numărul 

persoanelor care au adoptat comportamente pozitive, precum abţinerea de la consumul de alcool 

în timpul sarcinii, în timpul conducerii unei vehicul sau la locul de muncă, inclusiv în rândul 

adolescenţilor cu vârsta de până la 18 ani. 

Campania naţională de comunicare include o serie de spoturi video şi audio, difuzate 

gratuit la mai multe posturi TV şi de radio din ţară, broşuri destinate populaţiei generale, 

şoferilor şi femeilor însărcinate, postere şi billboard-uri, plasate în incinta instituţiilor medicale şi 

respectiv în locurile publice din municipiile Chişinău şi Bălţi, centrele raionale din republică. 

Campania de comunicare „Printre partenerii Campaniei „Cu mintea trează!” se numără 

Ministerul Afacerilor Interne şi Compania „Teleradio-Moldova”. 

La data de 24 septembrie 2014 a fost lansată cea de-a IV-a ediţie a Campaniei de 

promovare a modului sănătos de viaţă cu genericul „Spune Da pentru sănătatea ta!”, organizată 

de Ministerul Sănătăţii şi Compania naţională de Asigurări în Medicină în perioada septembrie 

2014 - ianuarie 2015. 
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Scopul campaniei constă în informarea şi sensibilizarea populaţiei asupra modului 

sănătos de viaţă, care include mai multe componente, precum: alimentaţia sănătoasă, modul activ 

de viaţă, igiena personală, controlul stresului, examinarea profilactică la medicul de familie, 

abandonarea viciilor. 

Un şir de activităţi au fost organizate în perioada desfăşurării campaniei: seminare pentru 

lucrătorii medicali, cadrele didactice şi elevi, flashmob-uri, curse de ciclism, târguri de alimente 

sănătoase cu genericul „BioFest”. 

În luna decembrie 2014, în cadrul proiectului moldo-elveţian ”Regionalizarea serviciilor 

pediatrice de urgenţă şi terapie intensivă din Republica Moldova” (REPEMOL), a fost lansată 

Campania naţională de prevenire a accidentelor rutiere la copii „Ştii să eviţi pericolele străzii?”. 

Campania prevede informarea copiilor şi familiilor acestora despre metodele de prevenire a 

accidentelor rutiere şi comportamentele sigure în trafic. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității campaniilor informaționale cu aboradarea 

tuturor factorilor care influenţează creşterea discrepanţei în speranţa de viaţă a femeilor şi 

bărbaţilor. 

 

Obiectivul specific 5.3. Reducerea factorilor socio-economici ce favorizează 

mortalitatea maternă, în special în rîndul femeilor din zonele rurale. 

 

Acțiunea 5.3.1.  Integrarea, dezvoltarea şi prestarea serviciilor de sănătate a 

reproducerii în sistemul de asistenţa medicală primară 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare:  

În prezent, în republică sunt instituite 38 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, toate 

fiind contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Comparativ cu anul 2013, în 

anul 2014 cuantumul cheltuielilor pentru contractarea acestor Centre s-a majorat de la 5 mln. lei 

la 7,5 mln. lei. 

În anul 2014 au beneficiat de servicii de sănătate prietenoase tinerilor circa 150000 tineri. 

Concomitent, la nivel de ţară este desfăşurată reţeaua cabinetelor de sănătate a 

reproducerii (47 cabinete), care prestează servicii de diagnostic şi tratament persoanelor de vîrstă 

fertilă. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea sustenabilității serviciilor prestate prin intermediul 

cabinetelor de sănătate a reproducerii, Centrelor de Sănătate a Femeii şi Centrelor de Sănătate 

Prietenoase Tinerilor, în special pentru populația din zona rurală. 

 

Acțiunea 5.3.2. Elaborarea  ghidurilor instructiv-metodice şi standardelor de 

asistenţa însănătatea reproducerii  

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare:  

Pe parcursul anului 2014 au fost elaborate şi aprobate: 

- 23 de Ghiduri naţionale 

- 224 de Protocoale clinice naţionale 

- 122 de Protocoale clinice standardizate pentru medicii de familie 

- 57 de Protocoale clinice standardizate 

- 46 Algoritmi de conduită 

- Standarde medicale de diagnostic şi tratament pentru 61 de profiluri 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Asigurarea implementării în procesul de actvitate a ghidurilor și 

standartelor elaborate. 
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Acțiunea 5.3.3. Instruirea personalului medical în contextul implementării 

standardelor de asistenţă în sănătatea reproducerii   

Termenul de executare: 2015  

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

În anul 2014 s-a încheiat I faza (2011 - 2014) a proiectului moldo-elveţian „Generaţie 

sănătoasă – extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova”, cu un 

buget de 1,780,000 CHF. 

Scopul general al proiectuluia fost de a îmbunătăţi sănătatea sexuală şi reproductivă a 

tinerilor din Republica Moldova, în special a celor din grupul vulnerabil şi expuşi mai mult 

riscurilor. 

În acest context, activităţile de bază sau axat pe consolidarea capacităţilor personalului 

din 12 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, cabinetelor de sănătate a reproducerii din 

întreaga ţară, precum şi instituţiilor din asistenţa medicală primară din 16 raioane. 

A fost instruit personalul din 800 de  şcoli (asistente medicale, psihologi, profesori, 

educatori şi voluntari) pentru realizarea activităţilor de instruire privind deprinderile de viaţă şi 

pentru promovarea comportamentului responsabil privind sănătatea. 

La finele anului 2014 a fost iniţiată procedura de semnare a Memorandumului de 

Înţelegere între Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Elveţiană cu privire la proiectul „Generaţie 

sănătoasă – extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova”, Faza a 

II-a (01.11.2014 – 31.10.2018), cu un buget de 4'554'572 franci elveţieni (CHF). 

În a doua fază, va fi promovată o abordare mai cuprinzătoare în cele şapte probleme 

principale de sănătate ale adolescentului: ITS/HIV/SIDA; sarcină nedorită; probleme de sănătate 

mintală ca urmare a abuzului de substanţe (alcool, droguri, dependenţă); Tulburări psiho - 

emoţionale şi de identitate; probleme de sănătate apărute ca urmare a violenţei; deficienţe 

nutriţionale şi tulburări de malnutriţie şi de dezvoltare în timpul pubertăţii. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Asigurarea continuității instruirii inițiale și continue a specialiștilor din 

cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor pe tematica sănătății reproducerii. 

 

Acțiunea 5.3.4.  Asigurarea disponibilităţii, acceptabilităţii şi utilizării mijloacelor 

moderne de control ale 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: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

În scopul asigurării dreptului populaţiei la sănătatea reproducerii, sporirii accesului 

populaţiei, inclusiv din localităţile rurale şi din grupurile vulnerabile, la preparate de 

contracepţie, prin ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi directorului Companiei Naţionale de 

Asigurări în Medicină nr.812/414-A din 14.08.2014 a fost aprobat Planul de acţiuni privind 

asigurarea cu contraceptive a grupurilor vulnerabile ale populaţiei, la nivel de asistenţă medicală 

primară. 

Planul respectiv conţine un şir de activităţi, printre care: 

 Dezvoltarea cadrului normativ pentru achiziţionarea centralizată de contraceptive 

 Elaborarea instrumentelor necesare pentru monitorizarea şi evaluarea utilizării 

contraceptivelor de către grupurile vulnerabile ale populaţiei 

 Fortificarea capacităţilor asistenţei medicale primare pentru utilizarea 

contraceptivelor de către grupurile vulnerabile ale populaţiei. 

Concomitent, prin ordinul nr.975 din 29.09.2014 a fost aprobată Lista contraceptivelor 

recomandate pentru procurare la nivel de asistenţă medicală primară din fondurile asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală primară. Această Listă include (lista minim recomandată şi lista 

opţională): contraceptive hormonale, contraceptive de barieră şi dispozitive intrauterine. 
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Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Asigurarea disponibilității și accesibilității mijloacelor moderne de 

control a fertilității pentru grupurile vulnerabile ale populației.  

 

Activitatea 5.3.5. Informarea populaţiei privind planificarea familială şi sănătatea 

reproductivă prin prisma de gen 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

În perioada 19-31 ianuarie 2014 în ţară s-a desfăşurat Campania naţională ,,Perla 

Înţelepciunii” în cadrul Săptămânii europene de prevenire a cancerului de col uterin. Scopul 

Campaniei este de a creşte gradul de conştientizare şi sensibilizare a populaţiei feminine privind 

importanţa examenului de profilaxie a cancerului de col uterin (testul citologic (Papanicolau) 

este acoperit integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi se realizează de 

către toate instituţiile medicale primare din ţară). 

Campania ,,Perla înţelepciunii” a cuprins următoarele activităţi: ziua uşilor deschise 

pentru examinări profilactice cu prelevarea citologiei în cadrul Asociaţiilor Medicale Teritoriale, 

Centrelor Medicilor de Familie, Centrelor de Sănătate, Oficiilor Medicilor de Familie; sesiune de 

consolidare a capacităţilor în realizarea eficientă a programului de screening al cancerului de col 

uterin la nivel naţional; activităţi de informare organizate de Centrele de Sănătate Publică; 

sesiuni de informare pentru lucrătoarele întreprinderilor mari; activităţi de diseminare a 

simbolului Campaniei ,,Perla Înţelepciunii” în locuri publice. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Realizarea continuă a activităților de  informare a populației asupra 

proceselor de planificare familială și sănătății reproducerii. 

 

Acțiunea 5.3.6. Monitorizarea implementării instruirii tinerilor privind modul 

sănătos de viaţă şi realizarea măsurilor prevăzute în Programul naţional de promovare a 

modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

Raporatele cu privire la realizarea Programului naţional de promovare a modului sănătos 

de viaţă pentru anii 2007 – 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.658 din 12.06.2007 sunt 

elaborate şi prezentate semestrial Guvernului. 

În cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au efectuat circa 730 activităţi de 

informare şi educare a tinerilor (ore informative în cadrul instituţiilor de învăţămînt şi în cadrul 

Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor), referitor la prevenirea traficului de fiinţe umane, la 

care au participat 15000 tineri. 

La data de 05 aprilie 2914 a fost lansată Campania cu genericul „Fac ce vreau, dar ştiu 

ce fac!” prin 8 filmuleţe create de adolescenţi, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor 

„NEOVITA” din Chişinău. Campania are ca scop prevenirea comportamentelor riscante în 

rândurile adolescenţilor. Campana este realizată de Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”, cu 

susţinerea Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), în 

cadrul proiectului „Generaţie Sănătoasă”.  

Prin filmele lor, adolescenţii au abordat cele mai frecvente probleme cu care se confruntă 

semenii lor: 

1.Percepţia imaginii de sine - „Doar o vîrstă” 

2.Presiunea grupului de semeni - „Fata cu ceaiul” 

3.Negocierea unei relaţiei sexuale - filmul „Dacă mă iubeşti…” 

4.Consumul de tutun şi alcool - „Meciul de baschet” 

5.Problemele de nutriţie - „Sunt frumos şi sănătos” 

6.Violenţa - „Bătaia” 
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7. Intimidarea - „Colegii mei” 

8. Suicidul - „Superman” 

Începând din 05 aprilie 2014, tinerii promovează filmuleţele pe reţelele de socializare, 

bloguri, pagini web personale. 

În perioada 11 iulie – 12 august 2014 a fost desfăşurată Campania naţională de 

informare şi de comunicare „Investiţii în sănătatea tinerilor”, organizată la iniţiativa UNFPA, 

UNDP; UNICEF. În cadrul acestei Campanii au fost desfăşurate un şir de activităţi axate pe 

creşterea gradului de conştientizare şi cunoştinţe a tinerilor a consecinţelor comportamentului 

riscant (ITS, HIV, sarcini la adolescente, stres, suicid, abuz de substanţe, tutun etc). În aceste 

activităţi au fost atraşi circa 2300 de tineri, inclusiv din categoriile cu risc înalt de vulnerabilitate 

(din sectorul rural, cu nevoi speciale). 

Astfel, au fost organizate: 

 Flash mob al tinerilor cu dificultăţi de auz de pe ambele maluri ale Nistrului; 

 Expoziţia Photovoice cu poze făcute de către tineri cu nevoi speciale; 

 Consultaţii gratuite a tinerilor cu deficienţe de vedere de către medicii din 

Moldova şi Norvegia, cu suportul ONG Low Vision; 

 Tabăra de vară „Energel” cu sesiuni dedicate sănătăţii tinerilor; 

 Atelier de creaţie şi expoziţie de „Tricouri sănătoase”. 

În cadrul acestei campanii a fost lansată pagina pe Facebook „Investiţia în tineri 

Contează”, în scopul promovării Parteneriatului Global pentru Tineri 2015. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Realizarea unei analize de impact a Programului Naţional de promovare 

a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 și elaborarea în baza acestuia a unui nou 

document strategic de politică. 

 

Acțiunea 5.3.7. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de comunicare şi mobilizare 

comunitară privind promovarea mediului protector în comunitate pentru sănătatea şi 

dezvoltarea  adolescenţilor 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

În cadrul proiectului moldo-elveţian: Generaţia sănătoasă (servicii de sănătate prietenoase 

tinerilor în Moldova), pe parcursul anului 2012, a fost elaborată şi aprobată Strategia de 

comunicare şi mobilizare socială, axîndu-se atît pe pregătirea şi implicarea prestatorilor de 

servicii medicale şi educaţionale, cît şi a membrilor comunităţii pentru promovarea serviciilor de 

sănătate prietenoase tinerilor.  

În anul 2013, în cadrul şedinţei comune cu donatorii, a fost elaborat şi aprobat un Plan de 

acţiuni privind implementarea Strategiei respective. În acest context pe parcursul anului 2014 au 

fost elaborate şi diseminate mesaje şi materiale de comunicare cu relevanță inclusiv la tema 

promovarea mediului protector în comunitate pentru sănătatea şi dezvoltarea  adolescenţilor, 

abordat și de obiectivele Strategiei menționate. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea monitorizării anuale a Planului de Acțiuni privind 

implementarea Strategiei de comunicare şi mobilizare socială. 

 

Acțiunea 5.3.8. Organizarea activităţilor de informare şi promovare a sănătăţii 

reproducerii la femei şi bărbaţi   

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

Realizarea activităților respective s-au desfășurat în cadrul  Campaniei naţionale ,,Perla 

Înţelepciunii” în cadrul Săptămânii europene de prevenire a cancerului de col uterin”, despre 

care s-a menționat mai sus.   
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Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității campaniilor de informare și promoare a sănătăţii 

reproducerii.   

 

Acțiunea 5.3.9. Elaborarea cadrului normativ privind implementarea Legii nr.138 

din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Sănătăţii 

Informaţia despre realizare: 

Pentru monitorizarea şi evaluarea implementării Legii nr.138 din 15.06.2012 privind 

sănătatea reproducerii, la nivel de minister a fost instituit Comitetul în sănătatea reproducerii, 

prezidat de viceministrul sănătăţii (ordinul nr.568 din 24.06.2014). 

În vederea implementării Legii nr.138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii, 

Ministerul Sănătăţii a elaborat proiectul de hotărîre de Guvern „Cu privire la modificarea şi 

completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 cu privire la aprobarea 

Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, în care s-au inclus serviciile de 

reproducere umană asistată în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, şi care în 

prezent este în proces de promovare, conform procedurii în vigoare. 

Concomitent, a fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la organizarea activităţii 

de reproducere umană asistată medical în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

Totodată, în scopul asigurării prestării serviciilor de Fertilizare în vitro în cadrul 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Ministerul Sănătăţii a elaborat calculul costului 

estimativ, conform Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, 

şi a elaborat propuneri de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu 

privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”, cu modificările şi completările ulterioare. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea implementării cadrului normativ aprobat, inclusiv prin 

alocarea resurselor financiare necesare. 

 

Domeniul 6. Educaţie 

 

 

Obiectivul specific 6.1. Integrarea dimensiunii egalităţii de gen în politicile 

educaţionale şi în procesul educaţional. 

 

Acțiunea 6.1.1. Organizarea campaniei de comunicare a atractivităţii şi avantajelor 

unei cariere în domeniul tehnologiei  informaţiei şi comunicaţiilor, care se va focusa în 

special pe fete absolvente ale învăţămîntului preuniversitar   

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul   Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Informaţia despre realizare:  

La 24 aprilie 2014 cu inițiativa Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) a fost 

marcată „Ziua mondială a UIT și a fetelor în TIC” care s-a axat pe crearea unui mediu global, ce 

încurajează femeile să aleagă o carieră în domeniul dezvoltării tehnologiei informației și 

comunicațiilor. Ziua a fost marcată prin desfășurarea videoconferinței regionale „Fetele în TIC” 

la care au participat și reprezentanții R. Moldova. 

În perioada de raportare în cadrul Universităţii de Stat a fost predată disciplina “Gender şi 

Educaţie”, având drept scop formarea competenţelor sensibile la dimensiunea egalităţii de gen la 

studenţii – viitorii psihopedagogi.  

În baza acordului de cooperare între administraţia Universităţii de Stat din Moldova şi 

Gender-Centru au fost realizate mai multe activităţi informativ-educaţionale la subiectul 

egalităţii de gen: organizate instruiri pentru studenţi şi cadre didactice în domeniu, facilitată 

activitatea ştiinţifică a studenţilor şi cadrelor didactice prin accesarea resurselor informaţionale 
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din biblioteca centrului, implicaţi studenţii în activităţi publice de pledoarie în favoarea egalităţii 

de gen şi combaterea violenţei în familie, publicate materiale informative etc. 

 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări:  Asigurarea continuității activităților desfășurate. 

 

Acțiunea 6.1.2. Integrarea perspectivei de gen în programele de formare iniţială şi 

continuă a profesorilor în contextul drepturilor omului 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei  (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) 

Informaţia despre realizare: 

În cadrul Planului stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de 

conducere din sistemul educaţional al Republicii Moldova pentru anul 2014 oferit de  Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţiei la capitolul ce vizează Programe tematice de specializare sunt incluse 

module/discipline cu privire la asigurarea respectării drepturilor omului. 

Printre tematicele abordate menționăm: 

1. Strategii de prevenire şi intervenţie asupra violenţei şcolare 

2. Munca fizică a copilului: riscuri şi beneficii 

3. Strategii eficiente de integrare socio-psiho-pedagogică a elevilor 

4. Identificarea și consilierea adolescenților predispuși la acte suicidale 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Diversificarea subiectelor în formarea profesională continuă a catdrelor 

didactice   ce țin de drepturile și libertățile fundamentale ale omului. 

     

Acțiunea 6.1.3. Îmbunătăţirea metodologiei de calcul a indicatorilor privind 

participarea la procesul educaţional   (abandon, rata de cuprindere, rata de finalizare)  

după criteriul de sex 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Biroul Naţional de Statistică 

Informaţia despre realizare 

Au fost elaborate calcule pentru principalii indicatorii statistici care reflectă participarea 

şi finalizarea studiilor de către fete şi băieţi: rata de cuprindere, rata de admisie, rata de tranziţie 

şi rata de absolvire pe nivele educaţionale. Indicatorii sunt disponibili în compartimentul 

Statistica gender. 

Gradul de implementare:Realizat 

 

Obiectivul specific 6.2 Reducerea feminizării sistemului educaţional  

 

Acțiunea 6.2.2. Încurajarea fetelor şi băieţilor pentru înmatricularea în domenii mai 

puţin tradiţionale,  prin intermediul instruirilor vocaţionale 
Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

În vederea realizării obiectivului de dezvoltare a unui sistem de formare profesională 

orientat spre asigurarea cu resurse umane competitive a necesităților curente ale pieței forței de 

muncă, au fost întreprinse acțiuni de relansare și renovare a învățămîntului secundar profesional 

și mediu de specialitate. În acest scop, a fost  aprobată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 97 din 

01.02.2013 „Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pentru anii 2013 – 2020” 

și Planul de acțiuni. A fost aprobată, prin Hotărîrea de Guvern nr. 892 din 12.11.2013, Foaia de 

parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea dezvoltări învățămîntului vocațional/tehnic 

pentru perioada 2013 – 2014. Din cele 6 Module Curriculare elaborate în perioada de referință, 3 

sînt implementate: Bazele antreprenoriatului, Lăcătuș instalator tehnică sanitară, Electromontor 

la repararea și întreținerea utilajului electric (ordinele 861, 862, 863 din 28, 29, 30 august 2013), 

http://ise.md/uploads/files/1387440947_pl2014.pdf
http://ise.md/uploads/files/1387440947_pl2014.pdf
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iar 3 sînt în proces de pilotare: Viticultor, Bucătar, Electrogazosudor-montator (ordinele nr.685, 

686 din 09.07.2013). Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea 

cadrelor în învățămîntul secundar profesional a fost completat cu 2 meserii noi: fermier 

specializat în creșterea diferitelor culturi agricole şi montator dispozitive şi aparate 

radioelectronice. 

Anumite tendințe de îmbunătățire a situației și încurajarea exercitării de meserii care sunt 

considerate non-tradiționale poate fi văzut în sectoarele de formare profesională alese în mod 

tradițional de bărbați: în 2013-14 sesiunea de admitere: 

- Academia de Poliție "Ștefan cel Mare", din numărul total de 340 de locuri, 104 au fost 

ocupate de fete, ceea ce înseamnă 30,6% (9 fete - în 2012, 0 fete în 2011).  

- La Academia Militară "Alexandru cel Bun", în 2013, din totalul de 70 de locuri, 10 locuri 

(14, 3%) au fost atribuite pentru înscrierea fetelor la următoarele specialități: infanterie - 

2 fetw; Artilerie - 2 fete; Transmisiuni - 6 fete.  

- La Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din totalul de 585 de locuri, 223 

(38%) au fost alocate pentru admiterea fetelor la următoarele specialități: servicii de 

combatere - 5 femei (25 bărbați); Securitate - 30 de femei (95 bărbați); cultura de 

agrement și recuperare fizică - 98 de femei (57 bărbați) etc.  

- La Universitatea Tehnică a Moldovei din totalul de 3590 de locuri, 1040 (circa 30%) au 

fost alocate pentru admiterea fetelor (mai ales la facultățile Design, Economie, Drept, 

Tehnologia produselor alimentare, Tehnologia de vin și de fermentație de produse, etc.) 

la specialitățile ce se referă la inginerie din cele 3230 locuri - 926 au aplicat fete (29%), și 

anume: operațiune de transport tehnologii (automobile, avioane, feroviar, nave) - 43 de 

bărbați; 2 femei; Căi ferate, drumuri, poduri - 43 de bărbați; 4 femei; Ingineria sistemelor 

de încălzire și de alimentare cu gaze, ventilare - 65 de persoane; 9 femei; Inginerie de 

stingere a incendiilor și de protecție civilă - 36 de persoane; 9 femei; Tehnologia de 

prelucrare a lemnului - 35 de persoane; 3 femei. 

Gradul de implementare:  Realizat 

Recomndări: Continuarea activităților de încurajare a fetelor şi băieţilor pentru înmatricularea 

în domenii mai puţin tradiţionale,  prin intermediul instruirilor vocaţionale prin diversificarea 

specialităților. 

 

Domeniul 7. Prevenirea şi combaterea violenţei şi traficului de fiinţe umane 

 

 

Obiectivul specific 7.1. Anihilarea violenţei în familie şi în bază de gen, precum şi a 

traficului cu femei şi fete 

 

Acțiunea 7.1.1. Elaborarea şi modificarea  documentelor de politici sectoriale în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, ţinînd 

cont de dimensiunea de gen 

Termenul de executare: 2015 

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

Afacerilor Interne, Secretariatul Permanent al Comitetului naţional pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane, Ministerul Justiţiei Institutul Naţional de Justiţie 

Informaţia despre realizare:  

În anul 2014 a fost inițiată procedura de modificare a Legii nr.241 privind prevenirea și 

combaterea traficului de ființe umane. Actualitatea elaborării proiectului de Lege a fost  

impulsionată de necesitatea eliminării unor probleme de ordin legislativ cu care se confruntă 

specialiştii din cadrul instituţiilor abilitate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, 

în acordarea protecţiei şi asistenţei necesare acestor victime. 

Au fost organizate două consultări publice (pe data de 26 și 27 noiembrie 2014) de către 

Secretariatul Permanent al Comitetului Național de combatere a traficului de ființe umane pe 

marginea Avizelor parvenite din partea APC, OI, ONG.  
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În contextul armonizării legislației din domeniul prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane MMPSF a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

– cadru de organizare și funcționare a Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului 

de ființe umane și a standardelor minime de calitate. , Pe data de 23 decembrie 2014 a fost 

organizată cu  prestatorii de servicii în domeniu,  cu reprezentanții  OI și ale societății civile  

ședința de  consultare publică a documentului susmenționat.  

De asemenea   pe parcursul anului 2014 au fost opretate modificări la  hotărîrii 

Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenței Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane și a Regulamentului Comitetului național (demersul 

nr.01-3876 din 29.09.2014), care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 484  

din  26.06.2014. Scopul elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern a constat în necesitatea 

eliminării unor lacune și neclarități din Regulamentul-cadru, după care se ghidează în activitatea 

sa Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane,  de asemenea a fost 

introdusă o entitate nouă - Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea 

traficului de ființe umane. Acest fapt se datorează instituţionalizării, la 22 ianuarie 2014, a 

Secretariatului permanent, ca subdiviziune cu statut de Secţie în cadrul Cancelariei de Stat.  

O altă activitate importantă desfășurată pe parcursul anului s-a referit la elaborarea 

raportului anual al Departamentului SUA (demersul nr. 01-4847 din 20 decembrie 2014) cît și 

completarea chestionarului de evaluare a implementării Convenției Consiliului Europei privind 

lupta împotriva traficului de ființe umane de către părțile semnatare (raport GRETA). 

 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandări: Asigurarea implementării prevederilor Planului Național TFU precum și 

prevederilor legale. 

 

Acțiunea 7.1.2. Ajustarea cadrului legislativ în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie în conformitate cu standardele internaţionale  în domeniul vizat 

Termenul de executare: 2014 

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

Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare:  

Domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie se include în domeniul general de 

prevenire și combatere a violenței. Ministerul Educației a declarat că nu tolerează nici un 

comportament abuziv din partea angajaților sau neglijare din partea acestora atunci cînd un copil 

este victimă, indiferent unde se întîmplă aceasta. Codul educației conține prevederi explicite cu 

privire  la fenomenul violenței. În art. 135. Obligaţiile personalului didactic, ştiinţifico-didactic, 

ştiinţific şi de conducere este stipulat următoarele: 

(1) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere are următoarele 

obligaţii: 

i) să nu admită tratamente şi pedepse degradante, discriminarea sub orice formă şi 

aplicarea niciunei forme de violenţă fizică sau psihică; 

j) să informeze elevii despre toate formele de violenţă şi manifestările comportamentale 

ale acestora, despre persoanele şi instituţiile la care se pot adresa atunci cînd sînt supuşi unui act 

de abuz; 

k) să discute cu copiii şi elevii, individual şi în grup, despre siguranţa/ bunăstarea lor 

emoţională şi fizică acasă/în familie şi în instituţie, precum şi în alte locuri frecventate de ei; 

l) să intervină pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau să solicite 

ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător; 

m) să comunice imediat despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, 

exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a adulţilor. 

În scopul prevenirii și protecției copiilor/elevilor față de violenţă, precum şi reglementării 

acţiunilor de identificare, documentare şi intervenţie a lucrătorilor din sistemul de învăţămînt în 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, în anul 2014, Ministerul Educaţiei a 
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monitorizat punerea în aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a 

lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului 

(Ordinul nr. 77 din 22.02.2013 privind Procedura menţionată şi Ordinul nr.858 din 23.08.2013 

prin care a fost aprobată Metodologia de aplicare a acestei Proceduri) în sector, precum şi a 

contribuit la formarea cadrelor manageriale în domeniul instituţionalizării prevederilor 

Procedurii şi cadrelor didactice în domeniul organizării activităţilor de prevenire cu elevii şi cu 

părinţii/îngrijitorii copiilor. Prin Ordinul ministrului educației nr. 60 din 07 februarie 2014 a fost 

aprobat Regulamentul de comunicare între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazurile ce 

se referă la copii. Prin Dispoziţia ministrului educației nr.137 din 04.04.2014 a fost constituit 

Grupul de lucru pentru elaborarea Recomandărilor privind integrarea aspectelor referitoare la 

prevenirea şi protecţia copiilor faţă de violenţă în curriculum-ul de formare iniţială şi continuă a 

cadrelor didactice. Recomandările privind integrarea aspectelor de prevenire şi protecţie a 

copiilor faţă de violenţă în curriculum-ul de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor 

didactice au fost aprobate prin Ordinul ministrului educației  nr. 867 din 25 iulie 2014. Prin 

Ordinului ministrului educației nr.1049 din 10.10.2014 au fost aprobați Indicatorii de 

monitorizare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor 

de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

În aceiaşi ordine de idei, cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind 

Drepturile Copilului (CIDC) şi cu asistenţa financiară a UNICEF-ului s-a efectuat instruirea 

specialiştilor coordonatori ai acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor 

de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului din cadrul Direcţiilor raionale/municipale 

învăţământ, tineret şi sport. În lunile ianuarie, mai, august și octombrie 2014, cu suportul 

UNICEF, au fost organizate 4 instruiri a specialiștilor coordonatori (35 persoane) ai acțiunilor de 

prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al 

copilului din cadrul Direcțiilor raionale/municipale învățământ, tineret și sport. În februarie și 

august 2014 s-au desfăşurat seminare de instruire a 130 de formatori în lucrul cu părinţii elevilor 

pentru prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului, organizat de 

CIDDC şi cu suportul financiar al UNICEF-ului. De asemenea, în lunile martie-mai, septembrie-

noiembrie  2014 au fost organizate  seminare de formare a diriginţilor în domeniul lucrului cu 

părinţii elevilor pentru prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. La 

această activitate au participat cca 2300 de diriginţi instruiţi din toate raioanele ţării.  În perioada 

august – decembrie 2014 a fost organizat un stagiu de formare de lungă durată  a învățătorilor 

din Chișinău și Căușeni privind lucrul cu părinții elevilor pentru prevenirea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului. Au fost instruite 150 de persoane. În perioada 

septembrie – noiembrie 2014 s-au desfășurat Ateliere de formare pentru cadrele didactice de la 

facultățile pedagogice din 7 universități privind integrarea conținuturilor ce țin de lucrul cu 

părinții elevilor pentru prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului în 

curricula universitară la care au participat 80 de cadre didactice. În perioada mai – decembrie 

2014, a fost organizat un stagiu de formare de lungă durată pentru profesori, maiștri, pedagogi 

sociali din școli profesionale și de meserii privind prevenirea violenței în rândul adolescenților, 

la care au participat 315 profesori, maiștri, pedagogi sociali din școli profesionale și de meserii 

instruiți privind cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului. Cu suportul  

Fondazione L'Albero della Vita, în perioada  octombrie – decembrie 2014, au fost organizate 

ateliere raionale/municipale pentru manageri și profesioniști din sistemul educațional privind 

migrația și protecția copilului în dificultate, cu participarea a 683 de manageri și profesioniști din 

sistemul educațional din 20 de raioane, informați despre migrație și protecția copilului în 

dificultate. 

Ministerul Educației, în baza rapoartelor DRÎTS și a instituțiilor subordonate, întocmește 

semestrial un raport privind cazurile suspecte și confirmate de violență, neglijare, exploatare și 

trafic a copilului. 

Cu referire la realizarea acțiunii privind elaborarea proiectului de Lege pentru asigurarea 

armonizării legislaţiei naţionale la standardele europene stipulate în  Convenţia cu privire la 

prevenirea şi combaterea   violenţei faţă de femeie şi violenţei în familie, proiectul legii a fost 
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elaborat și expediat ministerelor de resort și organizațiilor neguvernamentale cu activități în 

domeniul de prevenire și combatere a violenței în familie.Totodată proiectul menționat a fost 

prezentat și în platforma Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie, care potrivit alin. (3) art. 7 al Legii prenotate, a fost creat pe lîngă 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, și funcționează în conformitate cu 

Regulamentul de activitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 72 din 07.02.2012.  

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din 

domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie a fost elaborat în vederea: 

- eficientizării mecanismului de soluționare a actelor de violență în familie, 

consolidării mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor, 

- implementării recomandărilor din 2013 oferite de către Comitetul pentru 

eliminarea discriminării împotriva femeilor, experților internaționali în baza rapoartelor 

naționale și a studiilor elaborate pe domeniu,  

- implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi 

a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (Domeniului specific de intervenţie 2.5.3.), 

- asigurării armonizării cadrului legal naţional în domeniul prevenirii și combaterii 

violenței în familie la standardele europene și anume  Convenția Consiliului Europei cu privire la 

prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice, din perspectiva semnării 

și ratificării acestui tratat internațional. 

Gradul de implementare:Realizat  

Recomandări: Continuarea activităților de promovare a inițiativelor elaborate 

 

Acțiunea 7.1.3. Revizuirea procedurilor operaţionale în cazurile de violenţă bazată 

pe gen 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Afacerilor Interne 

Informaţia despre realizare: 

Inspectoratul General al Poliţiei al MAI, de comun cu Centrul de Drept al Femeilor, a 

lansat proiectul ”Eficientizarea răspunsului la cazurile de violenţă în familie şi executării 

ordonanţelor de protecţie în Republica Moldova prin dezvoltarea şi pilotarea unui mecanism de 

monitorizare în două raioane-pilot”, proiect finanţat de către Fundaţia SOROS – Moldova. 

Extinderea Proiectului prenotat a avut loc în localităţile Cricova şi Ciorescu din sectorul 

Rîşcani mun. Chişinău şi comuna Budeşti din sectorul Ciocana mun. Chişinău, care urmează a 

fost implementat în perioada februarie 2014 – februarie 2015. 

Drept obiective al Proiectului au fost: 

1..Elaborarea Conceptului mecanismului de intervenţie intersectorială în cazurile de 

violenţă în familie şi monitorizare a executării ordonanţelor de protecţie în baza bunelor 

practici. 

2. Pilotarea mecanismului de intervenţie intersectorială în cazurile de violenţă în familie 

şi monitorizare a executării ordonanţelor de protecţie în baza bunelor practici în 2 raioane-pilot. 

3. Asistenţa proiectului privind promovarea şi implementarea la nivel naţional a 

modelului pilotat. 

Activităţile demarate prin acest proiect, au facilitat procesul de elaborare şi aprobare a 

unui document la nivel de politici, fiind stabilit un mecanism intersectorial de intervenţie a 

specialiştilor abilitaţi cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, a 

oferit posibilitatea aprobării Chestionarului de Evaluare a Riscurilor, la diferite etape de 

intervenţie a Poliţiei, a fişei de sesizare/referire a cazurilor de violenţă în familie pentru 

specialiştii-actori, membri ai echipelor multidisciplinare, precum și Ghidului privind anchetarea 

cazurilor de violenţă în familie, inclusiv a cazurilor de viol şi alte acte de violenţă sexuală. 

În baza proiectului propriu-zis, în localităţile pilotate a fost asigurată monitorizarea 

ordonanţelor de protecţie a victimelor violenţei în familie, emise de către instanţele judecătoreşti, 

executate şi supravegheate de către Poliţie, acordarea asistenţei juridice necesare de către 
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membrii grupului de implementare, identificarea problemelor şi lacunelor în executarea şi 

supravegherea ordonanţelor de protecţie. 

Respectiv, la finalizarea monitoring-ului, evaluările exercitate de către grupul de 

implementare, vor contribui la stabilirea priorităţilor în vederea armonizării cadrului legislativ în 

domeniu, aprobarea modelului unic de intervenţie a specialiştilor competenţi: 

pe segmentul justiţiei: Poliţia – Procuratura - Instanţa de judecată 

pe segmentul acordării de asistenţă: Poliţia - asistentul social - medicul de familie – 

autoritatea tutelară. 

Implementarea activităţilor planificate, vor spori nivelul de realizare a Recomandărilor 

Consiliului Europei, privind implementarea Convenţiei ONU  asupra eliminării tuturor formelor 

de discriminare faţă de femei (Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979, New York), ratificată de 

către Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului  nr. 87 din 28 aprilie 1994, precum şi 

armonizarea cadrului legislativ naţional, întru aderarea Republicii Moldova la Convenţia 

Consiliului Europei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 

violenţei în familie  (Istanbul, 05 mai 2011). 

Pînă la momentul actual, în sectoarele pilotate au fost instruiți 30 de ofițeri de sector, 12 

ofițeri de urmărire penală și 8 Procurori. 

De asemenea, Ghidul privind anchetarea cazurilor de violenţă în familie, inclusiv a 

cazurilor de viol şi alte acte de violenţă sexuală este în curs de elaborare. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Replicarea practicilor pozitive realizate în cadrul proiectului și relectarea 

acestora în documentele de politici. 

 

Acțiunea 7.1.5. Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru 

publicul larg privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, violenţa faţă de 

femei, fete cu implicarea bărbaţilor şi băieţilor 
Termenul de executare: 2015 

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

Afacerilor Interne,  Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei 

Informaţia despre realizare: 

În Republica Moldova al 12-lea an s-a desfășurat Campania „16 zile de acţiuni împotriva 

violenţei în bază de gen”. Scopul Campaniei fiind de a preveni şi combate violenţa în bază pe 

gen prin creşterea gradului de conştientizare a violenţei drept încălcare a drepturilor omului, 

consecinţele şi costurile acesteia, mecanismele de combatere la nivel comunitar şi naţional. În 

calitate de slogan național al Campanie pentru anul 2014 a fost  mottoul:TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA 

FĂRĂ VIOLENȚĂ, care a avut drept scop promovarea  parteneriatului şi non-violenţei în 

relațiile interpersonale și în viaţa de familie, în scopul reducerii fenomenului violenţei în familie. 

Astfel în perioada 25 noiemebie-10 decembrie 2014 au fost realizate următoarele acțiuni : 

 Conferința de Presa cu lansarea Campaniei informaționale 16 zile de acțiuni împotriva 

violenței în bază de gen; 

 Confecționarea posterelor, bannerelor, și pliantelor și   repartizare acestora în  instituțiile 

publice :Gări Auto, Spitale , Inspectorate de poliție 

 Realizarea spoturilor audio și video dedicate Campaniei . 

 Crearea și administrarea paginilor pe rețelele de socializare   

 Organizarea evenimentului de bilanț „Meci de fotbal mixt” cu promovarea mesajelor de 

non-violență în comunicarea interpersonală, atît în mediul familial cît și între tineri. 

În calitate de parteneri ai MMPSF pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor au 

fost: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție, Ministerul Educației, 

Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerului Sănătății, Misiunea  OSCE în Moldova, 

UNPFA, UN Women, Organizația Internațională pentru Migrație, Centrul de Drept al Femeilor, 

Centrul Internațional „La Strada”, Gender – Centru. 

Totodată ținem să menționăm activitățile realizate de către Fondul Provocările Mileniului 

Moldova, care a participat pentru al treilea an consecutive în organizarea activităților în cadrul 
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Campaniei „16 Zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”. În anul 2014, activitățile din 

cadrul Campaniei au avut drept scop sensibilizarea populaţiei din aria Programului Compact 

privind fenomenul violenţei, care este unul ascuns şi, de multe ori, tolerat de comunitate. 

Activităţile organizate în această campanie de FPM Moldova şi partenerii de implementare au 

susținut eforturile de dezvoltare a coeziunii sociale, de cultivare a intoleranţei faţă de violenţă, de 

promovare a egalităţii de gen şi de construire a unei societăţi bazate pe respect şi susţinere 

reciprocă, așa încît despre aceste lucruri să se cunoască în localitățile din aria Programului 

Compact(Leova, Sărăteni, Soroca, Criuleni). Activitățile campaniei organizate de FPM Moldova 

au inclus sesiuni informative pentru bărbați, femei, elevi, reprezentanți ai echipelor 

multidisciplinare cu genericul „Cum oprim transmiterea violenței prin generații? Capitalul uman 

îl creștem într-o familie normală”. De asemenea, muncitorii companiilor de construcție au fost 

informați despre riscul și posibilitățile de combatere a traficului de persoane, HIV/Sida și bolile 

sexualtransmisibile.  

Tradițional, în cadrul campaniei, FPM Moldova a organizat concursul de desen pentru 

elevi care au exprimat prin desen viziunile de intoleranță împotriva oricărei forme de violență 

sau discriminare. În 2014, în concurs au fost antrenați circa 4000 de copii care studiază în 23 

instituții de învățământ din aria sistemelor de irigare, reabilitate în cadrul Programului Compact, 

finanțat de Corporația Provocările Mileniului. În cadrul concursului, copii au fost apreciați 

pentru creativitate și expresivitatea mesajului promovat cu ajutorul desenului, iar 70 de elevi au 

fost premiați de către FPM Moldova. 

Programului Compact se aliniază pentru al treilea an la eforturile de prevenire și 

combatere a fenomenului violenței domestice. 

 

În Republica Moldova pentru al treilea an consecutiv, în perioada 16-23 octombrie 2014 

s-a desfăşurat Campania naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” cu 

sloganul „Protejat de comunitatea antitrafic”. Campania a avut drept scop prevenirea traficului 

de fiinţe umane (TFU) prin informarea populaţiei, în special a tinerilor, despre riscurile legate de 

acest fenomen cu accent pe metodele de recrutare în mediul on-line. 

De asemenea, comunitatea antitrafic a evidenţiat accesibilitatea serviciilor şi programelor 

de asistenţă şi protecţie, dezvoltate în Republica Moldova, de care victimele şi potenţialele 

victime ale TFU pot beneficia pentru reabilitarea şi reintegrarea socială. În cadrul săptămânii au 

fost organizate un şir de activităţi în Chişinău şi regiunile Republicii Moldova precum, expoziţii 

de artă, ateliere tematice, dezbateri publice cu tinerii şi flashmob-uri. Activităţile au fost 

desfăşurate în contextul marcării, în data de 18 octombrie, a „Zilei europene de luptă împotriva 

traficului de fiinţe umane", care a fost desemnată pentru prima dată în anul 2007 de către 

Comisia Europeană. Totodată, graţie unui parteneriat bine consolidat în cadrul comunităţii 

antitrafic, SP şi organizaţiile partenere, precum CI “La Strada”, Fundaţia “Terre des hommes” 

(TdH) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM), au fost repartizate materiale 

informaţionale către consilii raionale.  

Campania naţională a fost reflectată şi în presă naţională, unde agenţiile mass-media au 

fost prezente la acţiunile ce au avut loc în cadrul Săptămînii antitrafic. De asemenea, site-ul 

www.antitrafic.gov.md a cunoscut o creştere a numărul accesărilor de aproximativ 3 ori (de la 

140 vizualizări până la 390 pe zi), iar ştirile postate au avut în jur de 436 de accesări, dublu decît 

în perioada curentă a anului. Pagina www.antitrafic.gov.md şi pagina SP de pe Facebook a 

asigurat o informare continuă a publicului, ceea ce a sporit numărul vizualizărilor zilnice. Mai 

mult de cît atît, Comisiile teritoriale au plasat la rîndul lor, pe site-urile oficiale ale Consiliilor 

raionale informaţie despre acţiunile organizate pe parcursul întregii săptămîni, asigurînd 

transparenţă în organizarea activităţilor.  

De menţionat, că pe parcursul Săptămînii antitrafic, Centrul Internaţional „La Strada” a 

promovat mai multe activităţi, printre care se numără şi 10 seminare, desfăşurate de formatorii 

Programului „De la egal la egal” în instituţii de învăţământ din municipiul Chişinău, Străşeni, 

inclusiv în raioanele de pe malul stâng. 

 

http://www.antitrafic.gov.md/
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Fondul Provocările Mileniului Moldova a participat pentru al treilea an consecutive în 

Campania „16 Zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”. În anul curent, activitățile din 

cadrul campaniei au avut drept scop sensibilizarea populaţiei din aria Programului Compact 

privind fenomenul violenţei, care este unul ascuns şi, de multe ori, tolerat de comunitate. 

Activităţile organizate în această campanie de FPM Moldova şi partenerii de implementare au 

susținut eforturile de dezvoltare a coeziunii sociale, de cultivare a intoleranţei faţă de violenţă, de 

promovare a egalităţii de gen şi de construire a unei societăţi bazate pe respect şi susţinere 

reciprocă, așa încît despre aceste lucruri să se cunoască în localitățile din aria Programului 

Compact(Leova, Sărăteni, Soroca, Criuleni). Activitățile campaniei organizate de FPM Moldova 

au inclus sesiuni informative pentru bărbați, femei, elevi, reprezentanți ai echipelor 

multidisciplinare cu genericul „Cum oprim transmiterea violenței prin generații? Capitalul uman 

îl creștem într-o familie normală”. De asemenea, muncitorii companiilor de construcție au fost 

informați despre riscul și posibilitățile de combatere a traficului de persoane, HIV/Sida și bolile 

sexualtransmisibile.  

Tradițional, în cadrul campaniei, FPM Moldova a organizat concursul de desen pentru 

elevi care au exprimat prin desen viziunile de intoleranță împotriva oricărei forme de violență 

sau discriminare. În 2014, în concurs au fost antrenați circa 4000 de copii care studiază în 23 

instituții de învățământ din aria sistemelor de irigare, reabilitate în cadrul Programului Compact, 

finanțat de Corporația Provocările Mileniului. În cadrul concursului, copii au fost apreciați 

pentru creativitate și expresivitatea mesajului promovat cu ajutorul desenului, iar 70 de elevi au 

fost premiați de către FPM Moldova. 

Programului Compact se aliniază pentru al treilea an la eforturile de prevenire și 

combatere a fenomenului violenței domestice. 

Au fost organizate mai multe acţiuni în cadrul proiectului Uniunii Europene „Tăcerea nu 

e o soluție: Abuzul asupra vârstnicilor în Moldova„ implementat de HelpAge International și 

Gender-Centru: seminare „Strategii de prevenire și combatere a abuzului asupra vârstnicilor cu 

specialiştii din echipele multidisciplinare la nivel raional din raioanele pilot Cahul, Comrat, 

Leova, Basarabeasca, Bălţi, Ialoveni, Orhei, Cimişlia. Astfel, peste 170 de specialişti au fost 

instruiţi în modalităţi de management al cazurilor de abuz asupra vârstnicilor. Astfel, au fost 

petrecute un şir de seminare avînd drept scop fortificarea capacităţilor membrilor Echipelor 

multidisciplinare (EMT) raionale din raioanele pilot Cahul, Comrat, Leova, Basarabeasca, Bălţi, 

Ialoveni, Orhei, Cimişlia în abordarea abuzului asupra persoanelor în etate, fiind explorate 

următoarele subiecte:  

 „Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane si victimelor violenţei 

in familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire” (modul “Abuzul asupra vîrstnicilor”) 

 “Identificarea şi soluţionarea cazurilor de abuz în familie asupra persoanelor 

vîrstnice” 

 “Drepturile persoanelor în etate prin prisma Convenției cu privire la eliminarea 

tuturor formelor de discriminare a femeilor ”. 

În acest sens, menţionăm faptul că seminarele au servit în calitate de platformă de schimb 

al experienţei pozitive de lucru a unor servicii specializate şi anume: a Centrului de criză 

familială „SOTIS” (Bălţi) şi a Centrului de asistenţă şi reabilitare a abuzatorilor familiali 

(Drochia). 

De asemenea putem menționa despre desfășurarea unei mese rotunde cu genericul 

„Strategii de prevenire și combatere a abuzului asupra vârstnicilor” organizată cu participarea 

reprezentanților ministerelor de resort, ai organizațiilor internaționale, organizații locale care 

lucrează cu persoane în vârstă, reprezentanți ai APL și ai Direcțiilor de Asistență Sociale din 8 

raioane pilot ale proiectului, a servit ca o platformă de discuții cu privire la mecanismele 

existente de prevenire și combatere a abuzului asupra vârstnicilor, prin prisma cadrului legal 

național și internațional în domeniul protecției persoanelor în vârstă. Participanții au fost 

familiarizaţi cu serviciile sociale existente și necesitățile de dezvoltare a acestora pe viitor. 

Discuțiile au servit și ca o provocare de abordare a fenomenului violenței domestice și abuzului 

asupra femeilor și bărbaților în vârstă, fenomen care la moment este lăsat în umbră.   
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La nivel local în comunităţile pilot menţionăm seminarele organizate în vederea 

fortificării capacităţilor voluntarilor comunitari, acţiunile de sensibilizare a comunităţii asupra 

impactului violenţei prin diseminarea materialelor informative. Au fost constatate unele practici 

pozitive de activitate a voluntarilor după cum urmează: identificarea situaţiilor de violenţă asupra 

persoanelor în etate, acordarea de suport psiho-emoţional persoanelor abuzate, etc. 

Drept rezultat important se prezintă exerciţiul de conlucrare între membrii EMT şi 

voluntarii organizaţiilor din localităţile pilot ale proiectului:  Ialoveni, Orhei, Bălţi, Carabetovca 

(Basarabeasca), Manta (Cahul), Comrat, Satul Nou (Cimişlia), Cazangic (Leova). Exemplele 

pozitive de lucru cu persoanele în etate (informarea individuală la domiciliu, asistenţa acestora, 

lucrul cu comunitatea intru prevenirea abuzurilor şi dezvoltarea dialogului intergeneraţional etc.) 

au fost prezentate şi analizate în cadrul seminarelor. Astfel, specialiştii au fost abilitaţi şi cu 

instrumente relevante în vederea prevenirii şi diminuării fenomenului. 

Accentuăm și asupra altor evenimente și activități realizate în cadrul proiectului 

menționat: 

- Organizarea expozițieia de fotografii “Trăiește cu Demnitate: Fără Violență” care 

prezintă prin imagini și text formele de abuz și violență la care sunt supuse persoanele în etate; 

- Organizarea spectacolului “Bătrâni noștrii”, inspirat din istorii reale a persoanelor 

în etate supuse abuzului și violenței în familie, care au fost transpuse cu grija și delicatețe într-un 

scenariu. 

- Realizarea Cercetării Sociologice privind Abuzul asupra Vîrstnicilor în Moldova 

(cu suportul UNFPA). 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări:  Asigurarea continuității desfășurării campaniiilor sub auspiciul 

Guvernului cu alocarea resurselor financiare din bugetul de stat, precum și atragerea resurselor 

finaciare extra-bugetare. 

 

Acțiunea 7.1.7. Pilotarea şi dezvoltarea programului electronic de armonizare a 

datelor statistice cu privire la numărul victimelor traficului de fiinţe umane dezagregate 

după criteriul de sex  
Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Cancelaria de Stat (ComitetulNaţional pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane) 

Informaţia despre realizare: 

Datele statistice colectate pe parcursul anului 2014 în baza celor 6 formulare elaborate 

(PRETRIAL, TRIAL, AFTER TRIAL, RELATED CRIMES şi VICTIMS) au fost reflectate în 

Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 

2013 

 Totodată, în vederea asigurării durabilităţii activităţii vizate, pe parcursul anului 2014, a 

continuat procesul de consolidare a mecanismului de armonizare şi colectare a datelor în 

domeniul antitrafic, fiind organizate 4 şedinţe tehnice de lucru cu reprezentanţi ai:  

- Procuraturii Generale – 04.06.2014; 

- Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI – 25.06.2014, 19.11.2014; 

- Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – 11.11.2014; 

- Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP – 21.11.2014. 

 

În cadrul şedinţelor au fost examinaţi indicatorii axaţi pe: 

1. profilul victimelor TFU şi a traficului de copii 

2. cauzele penale pe infracţiuni de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii 

3. condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 165 şi 206( de trafic de 

fiinţe umane şi trafic de copii),cu scopul îmbunătăţirii conţinutului formularelor menţionate.   

Pe parcursul anului 2014, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în cadrul 

proiectului Băncii Mondiale ”Consolidarea capacității rețelei de asistență socială” a continuat 

eforturile de dezvoltare a Sistemului Informațional Automatizat ”Asistență Socială”. Astfel a fost 
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finalizată procedura de evaluare a SIAAS existent și etapa de analiza funcțională a extinderii 

pentru modulele  ”Ajutor Social” și ”Servicii Sociale”. A fost rescris și optimizat codul de 

program propriu zis a SIAAS și revizuită și optimizată structura bazei de date.  

În rezultatul refactoring-ului dezvoltatorii au înlocuit complet blocul de administrare a 

SIAAS inclusiv și   mecanismul de autentificarea a utilizatorilor din sistem, au inclus un 

mecanism semiautomat de formare și modificare a fluxurilor pentru modulele din cadrul SIAAS. 

S-a exclus din codul sursa toate calculele și a fost  creat un mecanism nou prin care toate 

formulele de calcul pentru ajutorului social și criteriile proxi au fost incluse in nomenclator 

asigurînd o independenta a MMPSF prin posibilitatea de completare si modificare a acestora fără 

participarea companiei de dezvoltare. Încă o modificare importanta a fost introducerea 

mecanismelor pentru interfețele dinamice utilizate in cadrul modulelor ale SIAAS și anume 

crearea formelor pentru utilizatori în baza nomenclatoarelor. Aceasta oportunitate a fost utilizata 

pentru interfețele din cadrul modulului Servicii Sociale (fișele de sesizare, chestionare), 

modulului Ajutor Social (indicatorii proxi), modulului CNDDCM (chestionare) etc. În paralel cu 

lucrările de refactoring a început și dezvoltarea interfețelor pentru extinderii funcționale a 

modulelor ”Ajutor Social”,  ”Servicii Sociale” și crearea modulelor noi  ”Prestațiile sociale”, 

”Fondul Republican”, ”CNDDCM” (Consiliul National pentru Determinarea Dezabilităților si 

Capacitații de Munca ),  „Monitorizare și raportare ” și  ”Inspecția socială”. Odată cu platforma 

software a fost modernizata și platforma hardware. În incinta centrul de calcul al MMPSF 

specialiștii tehnici au reorganizat și arhitectura nodului de servere pentru SIAAS. Iar pentru 

testarea eficienta a aplicației au fost create mediile de dezvoltare, de testare și de training. 

Totodată au fost reluate negocierile cu BEM privind organizarea schimbului de date pentru 

modulul ”Ajutor Social”. În luna Septembrie 2014 a avut loc școlarizarea asistenților sociali din 

cadrul DAS Ialoveni şi DAS Botanica, mun. Chișinău pentru pilotarea modulelor de ”Ajutor 

Social”, ” Prestațiile sociale” și ”Servicii Sociale”. Totodată a fost creat şi mecanismului de 

feedback din partea serviciilor specializate pentru planul individualizat de asistență (micro-

management).  

Începutul lunii noiembrie 2014 s-a marcat prin instalarea primei versiuni a modulului 

”Inspecția socială”. Modulul prevede un mecanism dinamic de creare a profilelor de risc și 

combinarea lor la formarea sarcinilor pentru inspecție, de către administratorul SIAAS, fără 

implicarea dezvoltatorilor.  

Pe parcursul lunii decembrie au fost disponibile primele versiuni ale tuturor modulelor 

prevăzute de contractul pentru extinderea funcțională. Însă în urma testărilor s-a ajuns la 

concluzia necesității introducerii unui șir de modificări în modulele respective pentru asigurarea 

utilizării eficiente a sistemului în întregime. Totodată acceptarea modulului ”Inspecția Socială” 

poate fi făcută doar după ce va fi finalizat lucrul expertului Băncii Mondiale privind profilele de 

risc și asigurarea înregistrării lor in sistem. Același lucru ține și de alt proiect de consultanță 

pentru standarde care are impact direct asupra modulului  ”Raportare și Monitorizare”.    

Odată cu definitivarea sarcinilor și obiectivelor la toate modulele componente ale SIAAS a 

fost inițiată procedura de organizare a schimbului de informații dintre SIAAS și alte sisteme 

informaționale ale organizațiilor terțe. În acest scop a fost organizată o ședință de lucru cu toate 

ministerele și agențiile interesate. Iar în cadrul SIAAS a fost implementat un mecanism automat 

de încadrare in sistem a web-serviciilor care are ca scop ușurarea procedurii organizării 

schimbului de date a aplicației cu alte baze de date.  

În cadrul Comitetului de conducere care a avut loc la sfârșitul lunii decembrie 2014 a fost 

făcută o recapitulare a tuturor modulelor și s-a ajuns la concluzia că pentru utilizarea eficientă a 

SIAAS este necesar de implementat un șir de funcționalități adiționale și de modificat cele 

existente. Astfel dezvoltatorul SIAAS a obținut lista de îmbunătățiri necesare de implementat în 

sistem. 

Gradul de implementare: Realizat parțial 

Recomandări:  Asigurarea funcționalității sistemelor informaționale dezvoltate și 

colectarea datelor. 
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Domeniul 8. Creşterea nivelului de conştientizare publică şi mijloacele de informare în 

masă 

 

 

 

Acțiunea 8.1.1.  Desfăşurarea campaniilor de promovare a egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi, precum şi evenimentelor de sensibilizare a mass-media privind 

standardele etice de reflectare a oportunităţilor egale între femei şi bărbaţi 

Termenul de executare: 2015 

Responsabili de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autorităţile 

publice centrale 

Informaţa despre realizare:  

 În perioada septembrie 2013 – septembrie 2014, Centrul pentru Jurnalism Independent 

(CJI) a desfășurat mai multe activități menite să promoveze și să consolideze imaginea femeii în 

societate prin intermediul mass-media. Proiectul intitulat „Schimbarea percepţiei femeii în 

societate prin intermediul mass-media” a inclus componente de advocacy și instruire, și a 

implicat jurnaliști din presa locală și națională, lectori universitari de la facultățile de jurnalism 

din țară, precum și femei cu rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate. 

 

În cadrul rapoartelor de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de 

televiziune ”Moldova-l”, "Prime”, "Publika TV”, ”Canal 3”, "Canal 2”, ”N 4”, ”TV 7”, „PRO 

TV CHIŞINĂU", "Jurnal TV”, "Accent TV”, “Euro TV”, ”RTR Moldova” şi ”Ren Moldova” la 

capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, 

CCA a monitorizat reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin). 

Astfel, CCA a întocmit, în perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2014, 5 rapoarte de 

monitorizare (pentru 5 perioade) şi a monitorizat pentru fiecare perioadă reflectarea dimensiunii 

de gen în mass-media. Raportul final a atestat faptul că partea dominantă a reflectării categoriei 

gender a constituit-o cea a bărbaţilor - cu 93,7%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 

doar 6,3%. Rezultatele monitorizării reflectării campaniei electorale au arătat că radiodifuzorii 

nu ţin cont de necesitatea asigurării egalităţii de şanse şi prezenţei femeilor în spaţiul 

audiovizual. 

O altă problemă majoră pusă în discuţie în cadrul şedinţelor Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului a fost ponderea mică a prezenţei femeilor în emisiunile de ştiri. Membrii CCA 

au făcut un apel în adresa responsabililor de politica editorială la posturile TV să ia măsuri 

pentru a asigura accesul femeilor în spaţiul audiovizual, totodată, membrii CCA au venit cu o 

sugestie şi o recomandare către editori şi jurnalişti de a promova şi de a asigura accesul femeilor 

în mass-media. 

La data de 24 noiembrie 2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a propus spre 

dezbatere publică Proiectul de modificare a Codului de conduită al radiodifuzorilor (aprobat prin 

Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007, publicat la 01.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 21-24), în 

vederea completării acestuia cu dispoziţii referitor la promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse 

a femeilor şi bărbaţilor în domeniul audiovizualului. 

Astfel, prin Decizia CCA nr. 197 din 23 decembrie 2014, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului a aprobat completarea Codului de conduită al radiodifuzorilor cu prevederile: 

a. Capitolul I. Informarea justă, completă, adecvată şi pluralismul politico-social, cu 

art. 5
1
: „Radiodifuzorii vor asigura şi vor promova în serviciile de programe diversitatea politică, 

socială, culturală şi o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, inclusiv a opiniei acestora 

şi a participării lor în calitate de formatori de opinie”. 

b. Capitolul II. Interesul public şi respectarea drepturilor omului, cu art. 13
1
: 

„Radiodifuzorii sunt obligaţi să promoveze reprezentarea fără stereotipuri a rolului femeilor şi 
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bărbaţilor, să evite publicitatea şi imaginile sexiste, limbajul şi conţinutul care ar putea duce la 

discriminarea pe bază de sex sau susceptibile de incitare la ură şi violenţă de gen”. 

Totodată - CCA a recomandat radiodifuzorilor să semneze documentul de 

autoreglementare privind ANGAJAMENTUL instituţiilor mass-media privind promovarea 

principiului egalităţii de gen în materialele jurnalistice (http://www.api.md/news/view/ro-mass-

media-poate-face-mai-mult- si-mai-bine-pentru-femeile-din-moldova-290 ). 

În contextul îmbunătăţirii activităţii sale, schimbului de informaţii şi experienţă pe 

componenta egalităţii de gen, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a colaborat eficient atît 

cu instituţiile şi autorităţile din ţară cît şi cu cele de peste hotare. Astfel, reprezentanţii CCA au 

participat activ pe parcursul anului 2014 la diferite conferinţe, seminare şi ateliere de lucru, în 

cadrul cărora au fost abordate teme ce vizează direct promovarea egalităţii de gen în societate şi 

identificarea soluţiilor viabile pentru realizarea acestui obiectiv: 

 La data de 25 iunie 2014, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi 

Organizaţia Internaţională a Muncii au organizat atelierul de validare a Analizei legislaţiei şi 

practicii privind reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie în Republica Moldova. In 

cadrul atelierului de lucru la care au participat reprezentanţii CCA, experţii internaţionali Sofia 

AMARAL DE OLIVEIRA, specialist în Lucru şi Angajare/Egalitate de Gen, ILO Budapesta, şi 

Laura ADDATI, specialist în Protecţia Maternităţii şi Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa 

de familie, ILO Geneva, au venit cu o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului 

legislativ şi instituţional în vederea transpunerii în practică a obiectivului de atingere a egalităţii 

de gen pe piaţa muncii. Totodată, a fost accentuat şi rolul mass-mediei în soluţionarea acestor 

probleme prin desfăşurarea campaniilor de informare şi educare a populaţiei, care ţin să 

evidenţieze importanţa combaterii stereotipurilor de gen şi să promoveze partajarea egală a 

responsabilităţilor familiale. 

 Înalta Autoritate pentru Comunicare Audiovizuală (HACA) din Maroc a organizat 

în perioada 27-28 octombrie 2014 un atelier de lucru privind revizuirea rezultatelor proiectului 

pilot elaborat de aceasta, cu titlul: „Lupta împotriva stereotipurilor de gen şi promovarea 

egalităţii între bărbaţi şi femei în mass-media audiovizuală”. Această activitate, inclusă în Planul 

de acţiuni al REFRAM, a constituit un schimb de opinii şi dezbateri constructive în baza 

principiilor şi angajamentelor membrilor reţelei faţă de egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei 

în/şi prin intermediul mass-mediei. Reprezentanţii CCA au făcut o prezentare la tema pusă în 

discuţie, evidenţiind aspectele cadrului juridic internaţional şi naţional cu privire la egalitatea de 

gen, reprezentanţa femeilor în programele audiovizuale din ţară, imaginea femeilor în 

audiovizualul autohton, precum şi rolul CCA în promovarea principiului egalităţii de gen. 

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat şi cu susţinerea 

Biroului Ataşatului pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului, Ambasada 

Austriei la Chişinău, Programul „Femeile în Politică” UN Women/UNDP şi Asociaţia Agenţilor 

de Publicitate a organizat, la data de 10 noiembrie 2014, seminarul cu genericul: "Mass-media şi 

imaginea femeii în Austria. Stereotipuri, sexism - soluţii", Evenimentul a avut drept scop 

consolidarea capacităţilor în baza experienţei Austriei în domeniul prevenirii şi excluderii 

sexismului din mass-media şi publicitate. 

 Fundaţia Est Europeană a organizat, la data de 19 decembrie 2014, Conferinţa 

naţională „ Egalitatea de gen în politică: perspectiva societăţii civile ”, care s-a desfăşurat în 

cadrul proiectului „Femeile în politică”, implementat în parteneriat cu UN Women, PNUD 

Moldova şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu susţinerea Guvernului Suediei. Scopul 

conferinţei a fost promovarea egalităţii de gen în politică şi în procesul electoral şi oferirea 

recomandărilor privind consolidarea rolului femeii în aceste domenii. Evenimentul a cuprins 

patru sesiuni tematice: „Egalitatea de gen în platformele electorale şi listele de candidaţi”, „Banii 

şi participarea femeilor în politică”, „Prezenţa femeilor şi bărbaţilor în mass media în cadrul 

campaniei electorale”, „Coordonarea eforturilor societăţii civile pentru promovarea egalităţii de 

gen în politică.   

Sub aspectul structurii de gen, din cei nouă membri ai Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului, trei sunt femei. Deşi nu există vreo normă legală care ar stabili coraportul de 

http://www.api.md/news/view/ro-mass-media-poate-face-mai-mult-%20si-mai-bine-pentru-femeile-din-moldova-290
http://www.api.md/news/view/ro-mass-media-poate-face-mai-mult-%20si-mai-bine-pentru-femeile-din-moldova-290
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gen, actuala componenţă s-a constituit în urma alegerii noilor membri, numiţi prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 260 din 15.11.12. Totodată, numărul total al angajaţilor în cadrul CCA este de 

52 de persoane (29 de femei, 23 de bărbaţi), dintre care: 9 persoane au funcţii de demnitate 

publică (3 femei, 6 bărbaţi), 11 persoane au funcţii de conducere (8 femei, 3 bărbaţi), 24 de 

persoane au funcţii de execuţie (14 femei, 10 bărbaţi) şi 8 persoane au funcţii de deservire 

tehnică (4 femei, 4 bărbaţi). 

Pe parcursul anului 2014, la CCA nu au fost înregistrate plîngeri cu privire la 

discriminarea pe motive de gen în mass-media audiovizuală. 

Discuţia activă a noului Proiect de Lege cu privire la publicitate, iniţiat de Ministerul 

Justiţiei, a oferit oportunitate reprezentanţilor AAPM de a exprima opiniile sale şi de a include în 

Proiect un nou Articol - Articolul "Publicitatea amorală" cu alin a) 

(1) Se considera amorală publicitatea care: 

a) încalcă normele unanim acceptate ale umanismului şi moralei prin ofense, comparaţii 

şi imagini defăimă toare privind rasa, naţionalitatea, profesia, categoria socială, vîrsta, sexul, 

limba, convingerile religioase, filozofice, politice şi de alt gen ale persoanelor fizice; 

În contextul dat, nu au fost utilizaţi în mod special termenii de "egalitatea de gen" şi 

"sexism", dar care sunt subînţelese şi oferă baza pentru determinarea publicităţii ca morală sau 

amorală. 

AAPM a participat activ la discuţiile preliminare şi susţine propunerile legislative 

generale vizînd această temă, efectuate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Cu 

toate acestea, avînd în vedere complexitatea stabilirii criteriilor precise şi mecanismului de 

evaluare a conceptului de "sexism" care se utilizează în mesajele publicitare, formularea propusă 

de Minister, nu a fost inclusă direct în noul Proiect de Lege cu privire la publicitate. Pentru 

formarea propunerilor noastre privind egalitatea de gen în publicitate este necesar un studiu 

foarte profund a experienţei internaţionale şi locale, precum şi a factoriilor care influenţează 

decizia acestei întrebări. 

Lucrul asupra noului Proiect de Lege cu privire la publicitate în Articolul publicităţii 

sociale (Mesaj de Interes Public) a fost realizat în strînsă cooperare cu Camera de Comerţ 

Americană din Moldova. În definiţia aprobată, propusă Ministerului «Mesaj de interes public 

constituie informaţie despre idei sau iniţiative difuzată în interesul societăţii, avînd drept scop 

creşterea gradului de conştientizare, schimbarea atitudinii şi a comportamentului public faţă de 

problemele sociale şi/sau publice, promovarea valorilor moral-spirituale, prevenirea şi/sau 

contracararea flagelurilor sociale». 

Continuînd activitatea cu AmCham, reprezentantul AAPM a participat la seminarul 

"Publicitatea socială - Lecţii de învaţat", organizat de AmCham pe 6 noiembrie 2014, cu tema 

«Publicitatea socială - provocări practice», bazat pe opt ani de experienţă a Concursurilor 

publicităţii sociale. în discurs a fost menţionat că una dintre probleme,asupra cărei trebuie de 

lucrat este sexismul în publicitate, şi în acest context, AAPM analizează posibila realizare în 

2015 a Concursului de publicitate socială pe această temă. 

A fost declarat de către directorul AAPM că Asociaţia a început activitatea pe reţelele 

sociale a studiului opiniei publice cu privire la problemele sexismului în publicitate. În resursele 

noastre on-line există posibilitatea de a da întrebări, de a solicita anumite examinări, de a oferi 

propuneri pentru soluţionarea problemei date. Suntem gata de a analiza toate întrebările şi 

propunerile expediate. 

Una dintre cele mai vizibile surse Mass-media este publicitatea exterioară, şi anume 

imaginile afişate, astfel în anii precedenţi, au fost exprimate pretenţii în contextul sexismului şi 

abuzului de imagine a femeilor. AAPM monitorizează cu o atenţie deosebită acest sector de 

publicitate. Monitoringul panotajului stradal se efectuiază pe parcursul perioadei 2011- prezent. 

Acesta este unicul instrument de stocare şi anaiiză a informaţiei care se afişează în oraşul 

Chişinău. Avînd în vedere posibilitatea de analiză lunară a plasărilor, noi putem exprima o 

tendinţă pozitivă în evoluţia imaginii femeii în publicitatea stradală. Totodată, menţionam că pe 

parcursul anului 2014 nu au fost sesizări cu privire la publicitate ce ar încălca principiul de 

egalitate a femeilor. 
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Directorul executiv al Asociaţiei, fiind membru al Consiliului Coordonator cu privire la 

publicitate a Ţărilor CSI, a participat în 2014 la două reuniuni ale Consiliului (în Almatî şi Nijnii 

Novgorod), unde au fost abordate principiile legislaţiei publicităţii în ţările CSI şi experienţa 

ţărilor partenere, inclusiv din punct de vedere a publicităţii neetice (amorală) şi promovare a 

egalităţii de gen în publicitate. Lider în acest domeniu este Ucraina, unde a fost elaborat şi 

adoptat Standardul nediscriminatoriu publicitar pentru specialiştii de marketing şi publicitate. 

În baza acestui document şi în colaborare cu colegii ucraineni, AAPM a început lucrul 

asupra creării unui asemenea document, care ar putea fi utilizat în Republica Moldova. 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului "Femeile în Politică" a 

monitorizat reflectarea candidaţilor barbaţi şi candidatelor femei în mass-media (TV - 21 canale), 

pe perioada campaniei electorale. La fel au fost monitorizate platformele partidelor politice prin 

prisma egalităţii de gen, averile deputaţilor şi candidaţilor la Parlament (bărbaţi şi femei) şi 

prezenţa femeilor pe listele electorale. Proiectul "Femeile în Politică" ” este implementat de CPD 

în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor 

Unite pentru Femei (UN Women) și Fundația Est-europeană; și este finanțat de Guvernul 

Suediei. 

Studiul de caz a se vedea aici: 

(http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=288&tip=publicatii&start=&l=) 

  

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandare: Continuarea activităților în contextul desfășurării campaniilor de 

promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,  

 

Acțiunea 8.1.2. Consolidarea capacităţilor jurnaliştilor şi factorilor de decizie din 

domeniul mass-media privind principiile egalităţii de gen drept fundament al drepturilor 

omului 

Termenul de executare: 2015 

Responsabili de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţa despre realizare: 

Pe segmentul academic, CJI a colaborat cu 4 echipe de lectori ai facultăţilor de jurnalism 

de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională, Universitatea de 

Studii Europene, Universitatea Slavonă și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Aceștia 

au elaborat cinci curriculum-uri cu denumirea Abordarea genului în mass-media, care includ 

componente esenţiale ce vor ajuta studenţii să înţeleagă cum să reflecte problematica de gen în 

materialele de presă.  

În perioada de referință, 17 jurnaliști au fost instruiți în domeniul egalității de gen în 

cadrul a două programe de instruire. Ulterior aceștia au realizat subiecte convingătoare care au 

abordat cu profesionalism şi bună-credinţă tematica egalității genului. Articolele au fost adunate 

într-o publicație comună – "Egalitatea genului: stereotip și adevăr" - care ilustrează efortul 

comun al jurnaliștilor ce au optat pentru eliminarea stereotipurilor legate de gen în materialele 

jurnalistice.  

Tot în cadrul acestui proiect, CJI a realizat 15 producții video ce prezintă istoriile a 15 

femei din Moldova care au reușit să se afirme și să obțină rezultate remarcabile în diferite 

domenii de activitate: management, afaceri, administrație publică locală, agricultură, medicină 

etc. Protagonistele vorbesc despre experiența lor și eforturile depuse pentru a-și realiza dorințele 

și proiectele în Moldova. Producţiile au fost difuzate de mai multe posturi de televiziune din ţară 

şi au fost distribuite prin intermediul reţelelor de socializare.  

De asemenea, pentru a ajuta jurnaliștii să identifice și să promoveze femeile cu experiență 

profesională relevantă în materialele jurnalistice, CJI a creat o bază de date cu contactele mai 

multor femei experte în diverse domenii de activitate. 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandare:  Asigurarea contunității consolidării capacităților jurnaliștilor privind 

principiile egalităţii de gen. 

http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=288&tip=publicatii&start=&l
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Acțiunea 8.1.4. Revizuirea cadrului legislativ privind publicitatea în contextul 

sancţionării publicităţii sexiste 

Termenul de executare: 2014 

Responsabili de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţa despre realizare: 

A fost propus spre aprobare noul regulament al Agenției de Stat privind protecția 

moralității în concordonață cu Legea nr.30 din 07.03.2013 privind impactul negativ al 

informației publice. 

La solicitarea Agenției, autoritățile publice locale prezintă pentru avizare spoturile 

publicitare care pot conține un caracter sexist. 

Membrii Agenției au participat la două emisiuni televizate cu genericul „Publicitatea 

sexistă” la canalele „Realitatea TV” și „Publica TV” . 

 

De asemenea putem menționa că în cadrul proiectului proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la 

prevederile Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 322 din 08 mai 2014 și transmis 

Parlamentului pentru examinare, au fost prevăzute modificări la Legea presei, Legea cu privire la 

publicitate, Codul audiovizualului, cu scopul obligării publicaţiilor periodice şi agenţiilor de 

presă să utilizeze un limbaj non-sexist şi să prezinte imaginile femeii şi bărbatului prin prisma 

drepturilor egale în sferele vieţii publice şi private, de asemenea includerea criteriilor publicității 

neadecvate și definirea publicității sexiste. Proiectul de lege a fost audiat în 2014 de către 

Parlament în prima lectură. 

Gradul de implementare:  Realizat  

Recomandare:  Continuarea procesului de modificare a legislației în vederea asigurării 

mecanismelor eficiente de sancționare a publicității sexiste. 

 

Acțiunea 8.1.5. Organizarea sesiunilor de instruire în domeniul drepturilor omului, 

inclusiv a egalităţii de gen, pentru agenţiile de publicitate, în vederea prevenirii apariţiei 

publicităţii cu conţinut sexist 

Termenul de executare: 2015 

Responsabili de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţa despre realizare:  

 

Acțiunea dată se regăsește în informația prezentată în acțiunea 8.1.1. 

Gradul de implementare: Realizat  

Recomandare:  Instruirea Agențiilor de Presă cu privire la noile modificări a legislației 

în domeniu. 

 

Obiectivul specific 8.2. Creşterea gradului de conştientizare în rîndurile femeilor şi 

bărbaţilor, fetelor şi băieţilor privind drepturile omului 

 

Acțiunea 8.2.3. Sensibilizarea şi implicarea bărbaţilor şi băieţilor în transmiterea 

mesajului de zero toleranţă faţă de violenţa în bază de gen prin activităţile sportive 

desfăşurate     

Termenul de executare: 2015 

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

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Tineretului şi Sportului,  Ministerul 

Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării  

Informaţia despre realizare:  
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După cum s-a menționat în informația prezentată în acțiunea 7.1.5.  Campania ”16 zile de 

acțiuni împotriva violenței în bază de gen ”  a fost încheiată prin organizarea unui meci amical de 

fotbal, în care au jucat echipe mixte compuse din:  

- membrii formației „BRIO SONORES”; 

- ONG-Voluntari; 

- Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției; 

- Femei judocane;  

- Sportivi de performanță;  

- Fondul „PROVOCĂRILE MILENIULUI”; 

- Reprezentanții Misiunii OSCE în Republica Moldova; 

În calitate de spectatori au fost invitați studenții Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare”, 

elevii școlilor cu înclinație sportivă, studenți ai instituțiilor medii profesionale și superioare din 

muncicipiul Chișinău. 

  

Gradul de implementare:Realizat 
 Recomandări: Asigurarea continuității implicării bărbaților în campaniile informaționale de 

transmitere a toleranței zero față de fenomenul violenței în familie; 

 

Domeniul 9. Mecanismul instituţional național 

  

  

Obiectivul specific 9.1.Consolidarea capacităţilor mecanismului instituţional în 

domeniu 

    

Acțiunea 9.1.5. Consolidarea capacităţilor organelor judiciare privind respectarea 

principiului asigurării egalităţii de gen în administrarea justiţiei şi implementarea deplină 

a prevederilor legislaţiei naţionale şi internaţionale   
Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Informaţia despre realizare:  

 

De către Institul Național de Justiție în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova și 

Oficiul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, pe parcursul anului 2014 au fost efectuate 

următoarele instruiri: 

-1 seminar cu genericul „Promovarea egalităţii de gen şi non discriminarea în bază de gen”, (16 

octombrie), persoane instruite: 16- 6 judecători, 7 procurori, 1 avocat, 2 persoane alte categorii. 

 

- 1 seminar cu genericul„ Aspecte privind investigarea infracţiunilor de violenţă în familie”, (16-

17 iunie), persoane instruite:30- 19 judecători, 11 procurori. 

 

- 1 seminar cu genericul„Aspecte privind  investigarea infracţiunilor de violenţă în familie”, (30 

octombrie), persoane instruite: 21-12 judecători, 9 procurori. 

 

- 3 seminare cu genericul „Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul antidiscriminăril 

jurisprudenţa naţională şi ctedo”, (10-11 aprilie, 18-19 septembrie, 20-21 noiembrie) , persoane 

instruite:84-53 judecători, 31 procurori. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Asigurarea continuității instruirilor privind respectarea principiului 

asigurării egalităţii de gen în administrarea justiţiei 

 

Obiectivul specific 9.2. Consolidarea reţelelor de parteneriat naţional şi a cooperării 

internaţionale în domeniul egalităţii de gen 
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Acțiunea 9.2.2. Stabilirea unui dialog cu experţii naţionali şi reprezentanţii din 

cadrul misiunilor diplomatice participanţi la sesiunile comitetelor specializate ale 

Consiliului Europei, ONU şi altor organizaţii internaţionale la subiectul egalităţii de gen   

Termenul de executare: 2015 

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

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, unităţile gender  

Informaţia despre realizare:  
 

Pe parcursul anului 2014 unitățile gender au participat la diferite evenimente organizate 

de  către Consiliul Europei și Comitetul ONU, printre care menționăm: 

-  „Combaterea Stereotipurilor de Gen prin prisma Educației” Helsinki, (9-10 Octombrie 

2014).  

- A-6-a Ședință a Comisiei Europene pentru Egalitate de Gen (21 noiembrie 2014). 

- Seminarul cu genericul „Promovarea mecanismelor instituționale efective și durabile în 

domeniu egalității de șanse între femei și bărbați” organizat la Vilnius, Lituania de către 

Institutul European pentru Egalitatea de Gen în perioada 01-04 decembrie 2014. 

- Reuniunea Internațională Beijing 20+ (6-7 noiembrie 2014), unde au fost prezentate 

rapoartele naționale în contextul implementării prevederilor Declarației și Platformei de Acțiuni 

de la Beijing, adoptate în contextul celei de-a 4-a Conferințe Mondiale pentru Femei. Eveniment  

organizat de către  UNECE și UN Women, Geneva, Elveția. 

Gradul de implementare: Realizat 
 

Domeniul 10.  Asigurarea egalităţii de gen în sfera securităţii, ordinii de drept şi 

serviciului militar 

 

 

Obiectivul specific 10.1. Sporirea nivelului de încadrare a femeilor  în serviciile din 

sfera securităţii, ordinii de drept şi serviciului militar   
  

Acțiunea 10.1.1. Stimularea angajării femeilor în structurile poliţieneşti în vederea 

asigurării unei reprezentativităţi egale a bărbaţilor şi femeilor 
Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Afacerilor Interne 

Informaţia despre realizare: 

 În cadrul Ministerului Afacerilor Interne la data de 31.12.2014  efectiv total constituie 

8567 de persoane, dintre care: 

- 1234 femei (14,40%); 

- 7333 bărbați (85,60%). 

Numărul femeilor angajate în anul 2014 au constituit229. 

Numărul femeilor ce dețin funcții de conducere – 59. 

Numărul femeilor promovate în funcție de conducere – 14. 

În perioada 2013 – 2014 se atestă o majorare a procentului de angajare și avansare, pe 

plan carierist, a femeilor care activează în Poliție. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Promovarea măsurilor afirmative în vederea asigurării echilibrului de 

gen în structurile poliţieneşti. 

 

Acțiunea 10.1.2. Revizuirea politicilor de recrutare, menţinere şi promovare a 

femeilor în cadrul organelor de drept şi în serviciul militar   
Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul  Apărării 

Informaţia despre realizare:  

În conformitate cu art. 38, alin. (2) al Legii nr. 320 din 27.12.2012, angajarea în cadrul 

Poliţiei se realizează prin concurs, procedura fiind stabilită de Regulamentul cu privire la 
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ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante prin concurs, aprobat prin ordinul MAI nr. 107 din 

25.03.2013. Potrivit condițiilor de angajare în cadrul poliției, la concursul de angajare, are acces 

orice persoană, indiferent sex. Astfel, a fost exclusă discriminarea față de femei la ocuparea 

locurilor de muncă. 

Menţionăm că, pe parcursul anului s-a elaborat de către  DGRU a MAI   proiectul 

Regulamentului de evoluţie în carieră, care va stabili un sistem normativ unitar de parcurs în 

cariera profesională pentru angajaţii cu statut special din cadrul MAI, inclusiv din cadrul IGP. 

De asemenea, Regulamentul va prevedea criterii specifice privind numirea şi promovarea 

în funcţii, obţinerea unei noi specializări, trecerea pe anumite niveluri profesionale, ocuparea 

funcţiilor de conducere, promovarea subofiţerilor în corpul ofiţerilor şi acordarea gradelor 

speciale. 

Datele sînt dezagregate pe sexe, reieşind din numărul efectivului militar prin contract al 

Armatei Naţionale: 

- din numărul total de militari prin contract ai Armatei Naţionale – 77% sunt 

bărbaţi, iar 23% sunt femei; 

- din numărul total de angajaţi civili ai Armatei Naţionale – 30% sunt bărbaţi, iar 

70% sunt femei; 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare  în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne  a lansat în 

octombrie 2014 proiectul "INSPIR-O!" ce are drept scop creșterea capacităților de liderism și 

sporirea reprezentării femeilor în cadrul forțelor de poliție din Republica Moldova.  Proiectul 

include o serie de activităţi printre care instruirea a 34 doamne din MAI, orientate spre creşterea 

competenţelor de liderism, cât şi desfăşurarea campaniei de promovare a femeilor din MAI şi 

spargerea stereotipurilor ce vizează domeniile de activitate a femeilor si barbatilor. Proiectul va 

derula până în octombrie 2015 şi este implementat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-

Europene prin intermediul Guvernului Suediei şi Ambasada Statelor Unite ale Americii in 

Moldova. 

Gradul de implementare:Realizat  

Recomandări:  Sporirea gradului de promovarea a femeilor în cadrul structurilor de 

forță. 

 

Acțiunea 10.1.3. Integrarea dimensiunii de gen în Legea cu privire la statutul 

militarilor şi alte documente de politici ale Ministerului 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul  Apărării 

Informaţia despre realizare: 

 În vederea abordării complexe a egalității între femei și bărbați și asigurării protecției 

sociale pentru militarii prin contract ai Armatei Naționale, prin Legea nr.93 din 29.05.2014 

„Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” au fost operate un șir de amendamente 

în următoarele acte legislative: 

- Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale; 

- Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale; 

- Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003; 

- Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor.* 

Notă: Amendamente operate întru executarea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.12 din 

01.11.12 „Pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 32 alin.4 lit.j) din 

Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor”. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Asigurarea implementării prevederilor legale. 

 

Acțiunea 10.1.4. Monitorizarea gradului de implementare a Ghidului carierei 

militare prin prisma dimensiunii de gen 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul  Apărării 
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Informaţia despre realizare:  

La data de 21 octombrie 2014 pentru prima dată în istoria Republicii Moldova a fost 

oferit  Gradului de Colonel Doamnei Mariana Grama șefa Secţie ecologie şi protecţie a mediului 

înconjurător a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări:  Elaborarea în parteneriat cu organizațiile internaționale a  programelor 

de mentorat pentru a asigura promovarea femeilor în structurile militare. 

 

Acțiunea 10.1.5. Diminuarea fenomenului de masculinizare a unor specialităţi, 

funcţii în cadrul Armatei Naţionale 

Termenul de executare: 2015 

 Responsabilii de realizare: Ministerul  Apărării 

Informaţia despre realizare:  

 

La Academia Militară "Alexandru cel Bun", în anul de îmatriculare 2013-14, din totalul 

de 70 de locuri, 10 locuri (14, 3%) au fost atribuite pentru înscrierea fetelor  la următoarele 

specialități: infanterie - 2 femei; Artilerie - 2 femei; Transmisiuni - 6 femei.  
 

Gradul de implementare: Realizat 
Recomandări: Sporirea numărului de fete îmatriculate la academie și diversificarea 

admisibilității la specialități. 

 

Acțiunea 10.1.6. Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru 

militarii Armatei Naţionale, privind dreptul femeilor şi bărbaţilor la tratament egal în 

timpul îndeplinirii serviciului militar şi în viaţa economică 
Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul  Apărării 

Informaţia despre realizare:  

Pe parcursul anului 2014, în scopul familiarizării efectivului armatei cu aspectele 

egalității de gen și   prevenirii violenței în familie și hărțuirii sexuale, au fost desfășurate 14 

seminare, 42 ședințe instructiv-metodice, 14 mese rotunde. Totodată, au fost desfășurate 14 

anchete anonime privind îndeplinirea serviciului militar de către efectivul militar din rîndul 

femeilor. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Asigurarea continuității activităților de informare și diversificării 

subiectelor. 

 

Acțiunea 10.1.8. Transpunerea în practică a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de 

Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite  privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi 

securităţii 

Termenul de executare: 2015 

Responsabilii de realizare: Ministerul Apărării 

Informaţia despre realizare:  

În perioada 13-14 mai 2014 în mun. Chișinău a fost organizat și desfășurat unseminar 

pentru reprezentanții ministerelor asupra Rezoluției 1325 Consiliu de Securitate ONU „Despre 

femei, pace și securitate ”, unde a fost menționat despre importanța implicarea femielor în 

misiunile de pacificare.  

Printre participanți au fost   reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei.  

Seminarul a fost organizat de Misiunea OSCE în Republica Moldova împreuna cu Biroul 

pentru instituțiile democratice și drepturile omului precum și de Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene. Obiectivul principal al trainingului a fost creșterea gradului de 
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conștientizare  a persoanelor specializate din domeniu cum să coopereze și să prezinte informație 

în vederea realizării sarcinilor expuse în Rezoluția Comitetului de Securitate ONU 1325 la nivel 

național și internațional.  

Evenimentul face parte dintr-un proiect pe termen lung, care include o serie de seminare 

de instruire pentru judecători, procurori, avocați și poliție pentru combaterea violenței în familie, 

traficul de ființe umane și criminalitatea informatică, implementat de Misiunea de combatere a 

traficului de ființe umane și promovarea egalității de gen. 

Gradul de implementare: Realizat 

Recomandări: Elaborarea Planului Național de Acțiuni privind implementarea Rezoluției 

1325 Consiliu de Securitate ONU 

 

Obiectivul specific 10.2. Eliminarea tuturor formelor de discriminare în timpul 

îndeplinirii serviciului militar 

 

Acțiunea 10.2.1. Elaborarea şi implementarea măsurilor legale de prevenire, 

combatere a hărţuirii sexuale şi a altor forme de victimizare la locul de îndeplinire a 

serviciului militar  
Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul  Apărării 

Informaţia despre realizare:  

Obiectivul în cauză la moment nu este realizat deoarece în cadrul Ministerului Apărării 

au avut loc remanieri de personal urmare a cărora a fost reorganizată subdiviziunea responsabilă 

de implementarea acestei acțiuni. Totuși, acțiunea urmează a  fi realizată pe parcursul anului 

2015. 

Gradul de implementare: Nerealizat 
Recomandări:  Asigurarea relizării acțiunii în anul 2015 

 

 

Obiectivul specific 10.3. Învăţămîntul militar 

 

Acțiunea 10.3.1. Includerea în curriculum-ul instituţiilor de învăţămînt militar 

superior din ţară a tematicii privind egalitatea de gen, promovarea egalităţii de şanse, 

tolerarea şi interzicerea hărţuirii sexuale, violenţei şi discriminării bazate pe gen 

Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul  Apărării 

Informaţia despre realizare: 

 În curriculum-ul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost 

inclusă asemenea tematică în cadrul   disciplinelor „Drept internațional” și „Leadership, 

comunicare și etică profesională”. 

Gradul de implementare: Realizat 

 

Acțiunea 10.3.2. Sporirea accesului fetelor şi femeilor–militari  la educaţie şi 

instruire în cadrul instituţiilor de învăţămînt militar superior din ţară şi de peste hotare 
Termenul de executare: 2014 

Responsabilii de realizare: Ministerul  Apărării 

Informaţia despre realizare: 

 Femeilor și bărbaților care îndeplinesc serviciul militar în cadrul armatei le este asigurat 

accesul egal la studii superioare și de formare continuă (licență, masterat și doctorat). Astfel, la 

masterat (în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate) – 1 militar de gen feminin iar studenți 

militari de gen feminin sunt după urmează: anul I – 5; anul II – 10; anul III – 8. Concomitent, în 

perioada lunilor ianuarie-aprilie 2014, de către Ministerul Apărării a fost organizat Cursul 

postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale cu genericul 
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„Probleme actuale ale securităţii naţionale” (de nivel politico-militar) la care a participat 

personalul tuturor APC (femei/bărbați).   

Gradul de implementare: Realizat 
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CONCLUZII:  

 

 O mare parte din activități înregistrează progrese continue pe durata întregului 

termen de realizare a Programului. Astfel remarcăm o dificultate de apreciere a realizării 

activităților pentru perioada de un an, luînd în considerare gradul realizării acesteia pe perioada 

prevăzută de program. 

 

 Marea majoritate a activităților care nu au fost relizate s-au datorat insuficienței 

resurselor finaciare. Astfel activitățile ce vizează consolidarea capacităților mecanismului 

instituțional   nu au fost îndeplinite.  

 

 Urmează în continuare să se susțină promovarea  proiectului de Lege cu privire la 

armonizarea cadrului legislativ național la prevederile Legii nr.5 din 09.02.2006 cu privire la  

asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi . 

 

 Pe parcursul anului 2014 prin intermediul proiectului ”Abilitarea economică a 

femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii în Republica Moldova” 

implementat de UNWomen în parteneriat cu MMPSF au fost replicate Birouri Comune de 

Informare și Servicii în 3 raioane   din regiunea Transnistreană.  

 

 Informaţiile structurilor abilitate confirmă insuficienţa de resurse umane şi 

financiare adresate implementării Planului naţional. Astfel Resursele financiare estimate ce 

urmau a fi solicitate  de la comunitatea donatorilor nu au fost identificate, ceia ce s-a răsfrîns 

asupra gradului de implementare a activităților pentru anul 2014. 

 

 Colectarea datelor pe marginea Setului  de indicatori de dezvoltare sensibili la 

dimensiunea de gen în contextul Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 

2010-2015 a fost planificată pentru realizare în primul semestru al anului 2015 în partneriat cu 

BNS și Proiectul Națiunilor Unite(UNDP, UN Women, UNFPA, UNICEF, ILO) privind 

Fotificarea Sistemului Național de Statistică scopul căruia este dezvoltarea colectării datelor, 

producerea, diseminarea și utilizarea informației statistice după necesitățile naționale și 

conformarea la standartele internaționale, în particular la cele ale UE. 

 


