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Cuvânt înainte

Doamna Mariana OMBUN
Președinta Raionului Telenești

Introducere
Proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de către
Fundația Friedrich Ebert Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu susținerea financiară a
Uniunii Europene și Friedrich-Ebert-Stiftung reprezintă un program de dezvoltare instituţională
care îşi propune să sprijine consolidarea autorităţilor publice locale spre favorizarea unei
transparențe, unei responsabilizări faţă de promovarea egalităţii de gen şi unei eficienţe mai mare
în actul de guvernare locală.
În acelaşi context, proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, sprijină
autorităţile publice locale (APL) în sporirea participării societăţii civile şi a cetăţenilor la procesele
de elaborare a politicilor şi de evaluare/monitorizare. La fel, proiectul îşi propune să contribuie la
dezvoltarea capacităţii instituţionale în Consiliile Raionale, astfel încât reprezentanţii şi
reprezentantele din cadrul consiliilor raionale să aibă o mai bună înţelegere a egalităţii de gen,
implicându-se în elaborarea politicilor publice locale prin prisma dimensiunii de gen şi în aplicarea
planului de acţiuni privind asigurarea egalităţii de gen.
Cu sprijinul din partea Programului, consilierii şi consilierele din Consiliul raional şi
angajaţii/angajatele administraţiei locale au participat la instruiri de formare pe diverse aspecte,
cum ar fi integrarea dimensiunii de gen în elaborarea politicilor publice, realizarea auditului de
gen şi egalitatea de gen.
La 9 februarie 2006, cu circa 16 ani în urmă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu
privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (cunoscută şi ca Legea asigurării
egalităţii de gen), al cărei domeniu de aplicare vizează asigurarea exercitării drepturilor egale de
către femei şi bărbaţi în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii,
drepturi garantate de Constituţia Republicii Moldova, în vederea prevenirii şi eliminării tuturor
formelor de discriminare după criteriul de sex.
Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prevede la art.20 că de
competenţa autorităţilor publice locale ţin:
a) asigurarea integrării principiului de egalitate între femei şi bărbaţi în politici, programe,
acte normative şi investiţii financiare la nivel local;
b) monitorizarea implementării programelor, organizarea campaniilor de informare, a
cercetărilor şi altor acţiuni privind egalitatea între femei şi bărbaţi la nivel local;
c) colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile, sindicatele, patronatul şi
organismele internaţionale care contribuie la implementarea egalităţii între femei şi
bărbaţi;
d) prezentarea către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în modul stabilit, a
rapoartelor despre situaţia în teritoriul administrat privind implementarea politicii naţionale
de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
e) alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
Totodată, conform prevederilor aceleași legi, se stabilește că, în cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale, funcţionează unităţi gender. Acestea sunt înzestrate cu următoarele competențe:
a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile,
programele şi actele normative ale administraţiei publice locale, în bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale;
b) colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte organizaţii în problema egalităţii
între femei şi bărbaţi;
c) participă la examinarea petițiilor persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice asupra
cazurilor de discriminare după criteriul de sex;
d) monitorizează activitatea administraţiei publice locale în domeniu;
e) prezintă periodic autorităţilor administraţiei publice locale rapoarte despre lucrul efectuat;
f) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de
șanse între femei și bărbați pentru a fi prezentate organului specializat;
g) exercită alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi, funcţiile unităţii gender sunt
exercitate de către secretarul consiliului local. Responsabilitatea pentru realizarea de către
administraţia publică locală a atribuţiilor stabilite de lege şi pentru asigurarea activităţii unităţilor
gender din subordine revine, respectiv, preşedintelui raionului şi primarului.

În vederea creşterii eficacităţii şi eficienţei activităţii sale, Consiliul raional Teleneşti, Aparatul
Președintelui raionului și Direcțiile și serviciile din subordinea Consiliului raional, au nevoie de o
compoziție gender mixtă, un număr echilibrat de bărbați și femei la nivel de conducere și de
execuție, de o infrastructură mai dezvoltată pe dimensiunea de gen şi de politici şi procese mai
ferme cu privire la asigurarea egalităţii de gen. De asemenea, este important ca entitățile
menționate să îşi dezvolte capacitatea de a examina şi aborda modul în care activitatea lor, în
special în materie de politici şi buget local, afectează femeile și bărbații din comunitatea raionului
Teleneşti. Atunci când aspectele de gen constituie nucleul deciziilor de politici locale, a structurilor
instituţionale şi a alocării resurselor printr-un proces de abordare integratoare a genului (adică
integrând dimensiunea de gen în toate domeniile de politici şi în procesul de luare a deciziilor)
problemele vizate pot fi mai bine soluţionate.
Pentru a-şi asigura dezvoltarea şi modernizarea continuă, autoritățile publice locale, urmează să
îşi evalueze modul în care activităţile realizate şi metodele aplicate răspund, prin structurile
proprii, necesităţilor şi intereselor atât ale bărbaţilor, cât şi ale femeilor. Prin urmare, primul pas a
fost realizarea unui audit de gen prin efectuarea unei evaluări interne a capacităţii autorităților
administrației publice locale de nivelul al II-lea ale raionului Telenești, pe aspectele: Integrării
dimensiunii de gen în cadrul entității și expertiza existentă în materie de gen, competența și
consolidarea; Integrării dimensiunii de gen în obiectivele entităţii, cicluri de programe,
implementare și alegerea organizațiilor partenere; gestionarea informației şi cunoștințelor despre
de gen în entitate; procesele, resursele şi mediul integrat la dimensiunea de gen; percepția
egalităţii de gen.
Acest exercițiu de audit de gen şi-a propus să ofere probe/dovezi despre situaţia privind
abordarea integratoare a dimensiunii de gen, care să îi permită Consiliului raional Teleneşti,
Aparatului Președintelui raionului și Direcțiilor din subordinea Consiliului raional, planificarea
corectă şi eficientă a remedierii deficiențelor critice pe dimensiune de gen.
Scopul general al prezentului audit de gen reprezintă promovarea unei învățări organizaționale
despre cum se implementează integrarea perspectivei de gen în mod eficient în politici, programe,
procese şi structuri şi cum dimensiunea de gen este instituționalizată în cadrul autorităților
administrației publice locale de nivelul II ale raionului Teleneşti.
Designul metodologic al raportului.
Auditul de gen a fost realizată în perioada septembrie – octombrie 2022. Exercițiul de realizare
a auditului de gen s-a bazat pe o metodologie participativă. În cadrul auditului au fost realizate
interviuri cu 11 persoane, 6 bărbați și 5 femei, și un focus grup. Auditul a cuprins următoarele
activități:
• Realizarea analizei documentare comprehensivă a politicilor, programelor și intervențiilor
emise de autoritățile administrației publice locale de nivelul al II-lea în perioada 2017-2022,
precum și altor documente relevante activității entităților auditate;
• Pregătirea ghidului de întrebări pentru evaluarea calitativă a activităţii Consiliului raional,
Aparatului Președintelui raional, şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului raional din
perspectiva integrării dimensiunii de gen, precum și percepția cu privire la perspectiva de gen a
reprezentanților organizațiilor societății civile locale, a consilierilor/consilierelor și a funcționarilor
publice;
• Organizarea de interviuri directe cu personalul Aparatului Președintelui raional, direcțiilor din
subordinea Consiliului raional Telenești, inclusiv cu reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile
locale;
• Desfășurarea unui focus grup cu consilieri raionali din partea diferitelor partide politice, care
a întrunit atât bărbați, cât și femei.
Prezentul Raport cuprinde rezultatele evaluării capacităţilor autortiăților administrației publice
locale de nivelul II ale Raionului Telenești privind abordarea integratoare a dimensiunii de gen;
identifică lacunele şi provocările/problemele critice, oferind totodată recomandări privind
metodele prin care autoritățile publice locale de nivelul al II-lea pot deveni instituţii sensibile la
dimensiunea de gen, promovând egalitatea de gen în activitatea acestora.

Sumar executiv
Aspecte de gen în cadrul entităţii; expertiza și competențele existente, consolidarea
capacităților în materie de gen.
A. Contextul actual național/local al entităţii auditate și relația acesteia cu problemele actuale de
gen, discuțiile privind egalitatea de gen și instrumentele naționale pentru problemele de gen.
Concluzii:
A.1 . Legislaţia națională a fost completată cu mai multe prevederi, care stipulează principiul
egalității în drepturi și șanse pentru femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate.
A.2 Consiliul raional Teleneşti, prin stabilirea unui acord de parteneriat în vederea promovării
şi asigurării egalităţii de gen, și-a asumat realizarea angajamentelor din cadrul prevederilor
normelor internaţionale, cât şi celor naţionale în domeniul egalităţii de gen.
A.3 Prin prisma documentelor analizate se evidențiază faptul că, prevederile cadrului normativ
cu privire la egalitatea de gen nu sunt încă aplicate în cadrul structurii și activității entităților
auditate. Sarcinile caracteristice unității gender rămân a fi nedelegate în cadrul Aparatului
Președintelui raionului, iar competențele de gen atribuite prin Legea nr. 436/2006 cu privire la
administrație publică locală, Consiliului raional, Președintelui raionului și Aparatului
Președintelui raionului, nu sunt cunoscute de toți și, totodată, nu se regăsesc în regulamentele
de funcționare.
A.4 Chiar dacă Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
prevede la art. 20 competenţele autorităţilor publice locale în materie de egalitate de gen,
precum şi necesitatea includerii principiilor sale în toate „politicile, strategiile şi programele
publice, actele normative şi investiţiile financiare”, asigurarea unei abordări integratoare a
dimensiunii de gen, rămân a fi încă slab implementate de autoritățile auditate în activitatea și
organizarea instituţională.
A.5 Drept urmare a aplicării analizei documentare referitoare la activitatea, procesele şi
serviciile oferite comunității de entitățile auditate, şi totodată a discuţiilor din cadrul interviurilor
şi focus-grupului, se atestă un nivel minim de expertiză şi competenţe limitate în materie de
egalitate de gen, precum şi o tratare neutră faţă de aspectele de gen în cadrul autorităţilor
publice locale.
Recomandări:
R.1 Consolidarea şi dezvoltarea implementării legislației naţionale şi internaţionale în
materie de egalitate de gen în politicile, strategiile şi programele publice, actele normative şi
investiţiile financiare realizate în cadrul autoritățile administrației publice raionale.
R.2 Dezvoltarea continuă şi fortificarea capacităţilor de expertiză şi cunoaştere a aspectelor
de gen în activitatea instituţională a Consiliului raional Teleneşti, Aparatului Președintelui
raionului, Direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului raional.
R.3 Aducerea în conformitate cu prevederile legale primare a regulamentelor interne de
funcționale, modului de organizare și statelor de personal ale Aparatului Președintelui
raional, în partea ce vizează stabilirea unității gender și delegarea competențelor privind
asigurarea egalității de gen.
Integrarea dimensiunii de gen în obiectivele entităţii, cicluri de programare, implementare
și alegerea organizațiilor partenere
B. Integrarea egalității de gen în obiectivele strategice, politicile, programele și bugetele
organizației.
Concluzii:

B.1 Analiza situaţiei din cadrul autorităților auditate cu privire la tematica egalităţii între femei
și bărbați scoate în evidenţă faptul că, cele mai problematice aspecte de-a lungul anilor au fost:
abilitarea femeilor în domeniul politic, economic, social. Astfel, deși pe parcursul ultimilor ani
au fost înregistrate anumite progrese, precum: sporirea numărului de femei în poziţii
decizionale, deschiderea Consiliului raional Teleneşti și autorității raionale executive pentru
susținerea femeilor în conducerea autorităţilor raionale și alegerea acestora în funcții
decizionale, spre regret rămân a fi încă neacoperite integrarea dimensiunii de gen în unele
politici sectoriale, creşterea gradului de informare şi sensibilizare, îmbunătăţirea competenţelor
specialiştilor din domeniu etc.
B.2 În cadrul autorităților publice raionale Telenești planificarea și executarea bugetară nu se
realizează în conformitate cu principiile bugetării sensibile la gen.
B3. Conform răspunsurilor majorităţii respondenţilor din cadrul interviurilor, programele și
politicile, bugetele elaborate și aprobate la nivelul raionului Telenești, nu abordează
preocupările și necesitățile specifice de gen, acestea sunt omise în evaluarea analizei situației,
determinarea problemelor și factorilor cauzali, atunci când Consiliul raional Teleneşti își
planifică intervenții și alocări de resurse.
Recomandări:
R.1 Informarea și creșterea gradului de conștientizare a factorilor decizionali asupra faptului
că fenomenul de egalitate de gen nu se extinde doar asupra componentei politice, ci are o
arie mult mai extinsă și complexă, vizând şi alte domenii de politici, cum ar fi: social, educație,
antreprenoriat, mediu, sănătate etc.
R.2 Autoritățile publice ale raionului Telenești să depună în continuare eforturi în vederea
aplicării principiilor bugetării sensibile la gen în exercițiul de elaborare și executare a
bugetului raional.
C. Integrarea egalității de gen implementarea programelor și activităților de cooperare tehnică.
Concluzii:
C.1 Perspectiva de gen în cadrul Consiliului raional Telenești, a Aparatului Președintelui
raionului, precum și structurilor din subordinea Consiliului raional a început să fie abordată, ca
urmare a semnării în toamna anului 2021 a Acordului de colaborare cu A.O. „Institutum Virtutes
Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert” Moldova”.
C.2 În proiectele de cooperare tehnică, inclusiv diverse acorduri de parteneriat și colaborare,
stabilite între administrația publică locală de nivelul al II-lea a raionului Telenești și alți actori
locali, naționali sau internaționali (de ex: A.O. „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă
Orhei”; A.O. Concordia”, Județele Iași și Neamț din România) nu s-a acordat atenţie
perspectivei de gen în relațiile de colaborare, precum și în cadrul activităților ce urmau/urmează
a fi întreprinse în temeiul acestor acorduri.
Recomandări:
R.1 Realizarea monitorizării/evaluării în continuare a modului în care Acordul de parteneriat
cu A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert” Moldova”, precum și
activitățile realizate în cadrul acestuia vor contribui la îmbunătățirea activității Consiliului
raional și Aparatului Președintelui din perspectiva egalității de gen.
R.2 În stabilirea relațiilor de parteneriat și de cooperare tehnică să fie luată în considerare și
aplicată perspectiva egalității de gen, inclusiv prin indicarea impactului estimat, pe care
parteneriatul sau proiectul tehnic respectiv îl va avea asupra asigurării și promovării egalității
de gen, schimbării situației femeilor și bărbaților din raion.
D. Expertiză, competențe de gen existente și măsuri de consolidare a capacităților.
Concluzii:

D.1 Reprezentații administrației publice de nivelul al II-lea participă cu interes la sesiunile de
formare în domeniul integrării perspectivei de gen în cadrul politicilor publice, realizării
analizelor și auditului de gen, elaborării planului local de acțiuni pentru promovarea și
asigurarea egalității de gen.
D.2 La cursuri de instruire și formare în domeniul egalității de gen au participat doar 28 de
persoane, dintre care 2 persoane deținătoare a funcțiilor de demnitate publică, 7 funcționari
publici de conducere și, respectiv, 21 funcționari publici de execuție.
D.3 Niciun reprezentant al Direcției Finanțe nu a participat la careva instruiri privind egalitatea
de gen, fapt ce denotă expertiză insuficientă pentru aplicarea principiilor bugetării sensibile la
gen.
Recomandări:
R.1 Continuarea eforturilor de dezvoltare a capacităților instituționale, expertizei și abilităților
privind integrarea dimensiunii de gen în politicile, programele și bugetele autorității publice
locale.
R.2 Identificarea oportunităților de instruire și formare în domeniul elaborării bugetelor
sensibile la gen.
R.3 Planificarea resurselor pentru realizarea de instruiri interne pentru personalul autorităților
administrației publice locale pe tematici aferente domeniului egalității de gen în vederea
sporirii capacităților instituționale, inclusiv prin implicarea în acest sens a unității gender.
R.4 Inițierea și intensificarea colaborării cu alte autorități publice de diferit nivel în vederea
schimbului de experiență și a bunelor practici în materie de promovare egalității de gen.
Gestionarea informațiilor și a cunoștințelor în cadrul entităţii, precum și politica privind
egalitatea de gen, cum este reflectată în imaginea sa publică
E. Gestionarea informațiilor și a cunoștințelor.
Concluzii:
E.1 Prevederile cadrului normativ primar privind competențele administrației publice locale de
nivelul al II-lea în domeniul asigurării egalității de gen nu sunt transpuse în regulamentele de
funcționare ale acestora și respectiv nu sunt puse în aplicare.
E.2 Se constată faptul că în cadrul Aparatului Președintelui raionului Telenești, a direcțiilor,
secțiilor și altor subdiviziuni din cadrul raionului, contrar prevederilor legislației în vigoare, este
omisă colectarea, adaptarea, diseminarea și utilizarea într-o manieră structurată a informației
privind dimensiunea de gen, precum și această sarcină nu este atribuită/delegată niciunui
funcționar public din cadrul entităților enumerate.
Recomandări:
R.1 Ajustarea regulamentelor interne de funcționare la prevederile legale primare privind
asigurarea egalității de gen, inclusiv și în partea ce vizează stabilirea unității gender și
delegarea competențelor privind asigurarea egalității de gen.
R.2 Consolidarea capacităților Aparatului Președintelui raionului Telenești, a direcțiilor,
secțiilor și altor subdiviziuni din cadrul raionului în partea ce vizează colectarea, adaptarea,
diseminarea și utilizarea într-o manieră structurată a informației privind dimensiunea de gen.
F. Sisteme și instrumente utilizate în procesele de monitorizare și evaluare.
Concluzii:
F.1 La stabilirea cadrului de monitorizare și evaluare a politicilor și programelor sunt respectate
doar câteva dintre principiile recomandate de cele mai bune practici în domeniu. Printre
acestea se evidențiază: stabilirea modului în care se va realiza monitorizarea, desemnarea
responsabililor de monitorizare și elaborare a rapoartelor, precum și identificarea setului de

indicatori și date necesare pentru aprecierea atingerii acestora, care se realizează la etapa de
planificare a politicii.
F.2 Instrumentarul aferent monitorizării nu descrie procesul de colectare a datelor, inclusiv nu
desemnează responsabilii pentru colectarea, producerea și analiza acestora etc.
F.3 Situația devine mult mai critică cu referire la indicatori sensibili la gen și datele dezagregate
pe sexe. Din discursurile prezentate de respondenți, datele dezagregate pe sexe ar trebui să
fie în cadrul structurilor responsabile de colectarea datelor, însă acestea (datele) sunt omise în
procesul de analiză din varii motive: necunoașterea și conștiinciozitatea redusă față de
importanța lor; insuficiență de timp; reticența structurilor responsabile de a prezenta informația
respectivă; capacități limitate de analiză.
Recomandări:
R.1 Dezvoltarea cadrului de monitorizare și evaluarea a politicilor și programelor locale întru
asigurarea unei îmbunătățiri continue a acestora, inclusiv prin aplicarea tuturor principiilor
prevăzute de cele mai bune practici în domeniu.
R.2 Utilizarea instrumentarului de date pentru analiza evaluării gradului de atingere a
indicatorilor setați în politicile și programele locale.
R.3 Creșterea gradului de conștientizare a persoanelor implicate în procesele de
monitorizare și evaluare privind importanța dezagregării datelor pe criterii de gen, inclusiv cu
consolidarea capacităților de colectare, stocare și analiză a acestora.
G. Inițiativele organizației privind egalitatea de gen, reflectate în serviciile și imaginea sa publică.
Concluzii:
G.1 Pe pagina web oficială și pe panourile informative amplasate în incinta și proximitatea
sediului Consiliului raional, se atestă utilizarea constantă a unui limbaj neutru la gen.
G.2 În majoritatea discursurilor din cadrul interviurilor şi focus grupului s-a observat o abordare
şi un limbaj prietenos ambelor sexe. Excepție a reprezentat o singură menţiune, prin care s-a
făcut referire la cazuri din trecut de discriminare faţă de femei din partea unui reprezentat din
conducerea Aparatului Președintelui raionului Teleneşti.
Recomandări:
R.1 Adoptarea, promovarea și reflectarea în cadrul mesajelor și imaginii publice a unui limbaj
sensibil la gen.
R.2 Sporirea vizibilității inițiativelor autorităților publice locale privind asigurarea egalității de
gen.
Personalul și resurse umane, luarea deciziilor și cultura instituțională
H. Procese decizionale.
Concluzii:
H.1 Procesul de luare a deciziilor este realizat în conformitate cu prevederile cadrului normativ
aferent elaborării actelor normative și transparenței decizionale, Secretarul Consiliului raional
fiind desemnat responsabil de organizarea și asigurarea legalității procesului decizional,
inclusiv asigurarea transparenței decizionale.
H.2 Deși ședințele Consiliului raional sunt publice, reprezentanții autorităților publice locale au
menționat despre un grad redus de participare și implicare civică limitată din partea societății
civile locale în procesul decizional.
H.3 Procesul decizional este caracterizat de un grad redus de integrare a perspectivei de gen.
Atât reprezentanții autorităților administrației publice locale, cât și reprezentanții societății civile
percep egalitatea de gen doar prin reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în cadrul

proceselor decizionale și nu iau în calcul faptul că egalitatea sau inegalitatea de gen reprezintă
aspecte transectoriale relevante tuturor sferelor societății: social, economic, de mediu etc.
Recomandări:
R.1 Elaborarea unei liste cu date de contact ale organizațiilor societății civile, mediului de
afaceri, alți actori societali și diversificarea metodelor de organizare a consultărilor publice
pentru atragerea tuturor părților interesate, inclusiv a grupurilor vulnerabile în procesul
decizional.
R.2 Asigurarea integrării perspectivei de gen în procesul decizional prin elaborarea politicilor
și programelor bazate pe evidențe și date statistice dezagregate după criteriul de gen, și
propunerea intervențiilor focusate pe interesele și preocupările femeilor și bărbaților.
R.3 Colectarea și analiza opiniei societății cu privire la respectarea principiilor egalității de
tratament în procesele decizionale.
I. Personal și resurse umane.
Concluzii
I.1 Raportul dintre bărbați și femei în cadrul autorităților publice locale de nivelul al II-lea se
caracterizează ca fiind unul echilibrat, la nivel de conducere, și mai puțin echilibrat, la nivel de
execuție, unde femeile excedă cca. de patru ori numărul bărbaților.
I.2 În cadrul Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor și altor servicii din subordinea
Consiliului raional Telenești, se evidențiază o insuficiență de personal de 28,5% (26 poziții
vacante), iar alte 10 persoane au atins vârsta limită pentru obținerea dreptului de pensionare.
I.3 Analiza studiilor deținute de funcționarii publici din cadrul structurilor descrise supra,
evidențiază pregătirea profesională corespunzătoare a acestora pentru funcțiile publice
deținute. Astfel, se atestă o preponderență a studiilor superioare de licență (51 persoane),
urmate de studiile superioare de masterat (11 persoane) și, profesionale tehnice – 3 persoane.
I.4 Conform Contractului colectiv de muncă pentru anii 2021-2022, în cadrul Aparatului
Președintelui raionului nu se aplică o abordare unitară privind responsabilitățile familiare ale
angajaților și angajatelor. De exemplu, doar femeilor li se asigură dreptul la concediu de îngrijire
a copilului până la vârsta de trei ani și pauze pentru masă pentru alimentarea copiilor, precum
și oferirea unei zile libere pentru însoțirea copilului la instituțiile școlare în clasa I și II-a.
I.5 Contractul colectiv de muncă prevede că contractele individuale de muncă se încheie fără
discriminări pe criterii politice, etnice, confesionale fără a se face referire la potențiale
discriminări bazate pe gen. Adițional actul menționat prevede asigurarea remunerării egale
pentru muncă egală în cadrul entității.
I.6 Din răspunsurile persoanelor intervievate se atestă că nu se acordă nicio atenție limbajului
și comportamentului sexist și problemelor legate de hărțuirea sexuală, această se explică fie
prin faptul că personalul nu cunoaște și/sau nu conștientizează existența acestora, fie
autoritatea nu are nicio abordare instituționalizată în acest sens, precum proceduri de
depunere a plângerii în caz de violență/hărțuire la locul de muncă.
Recomandări:
R.1 Regulile și procedurile privind politicile de personal și resurse umane să includă
prevederi care abordează dimensiunea de gen, bazate pe interesele și necesitățile femeilor
și bărbaților.
R.2 Elaborarea unui set de măsuri orientate spre informarea și creșterea gradului de interes
a persoanelor tinere competente de a aplica la pozițiile vacante în serviciul public.
R.2 Integrarea politicilor prietenoase familiei în documentele privind gestiunea resurselor
umane, inclusiv Contractul colectiv de muncă (de ex: Introducerea programului individualizat
de muncă; considerarea dreptului de îngrijire a copiilor/persoanelor la întreține pentru
ambele genuri etc.).

R.3 Conștientizarea reglementării și informării personalului privind problemele legate de
violență/hărțuirea la locul de muncă, instituționalizarea procedurilor în politicile de personal.

J. Cultura instituțională.
Concluzii:
J.1 Prejudecățile și stereotipurile de gen, precum și alte practici bazate pe rolurile tradiționale
pentru femei și bărbați sunt obstacole majore pentru abilitarea femeilor, menținând un statut
diminuat al femeii în societate și respectiv în viața social-economică, ceea ce deseori
determină impact negativ față de asigurarea accesului femeilor la resurse.
J.2 Consiliul raional Teleneşti nu promovează în mod proactiv în deciziile care le aprobă măsuri
sistematice și concrete de asigurare a egalităţii de gen printre funcţionarii/funcţionarele şi/sau
consilierii/consilierele.
J.3 Conform mesajelor din cadrul interviurilor și focus-grupului, entitățile auditate nu sunt
angajate pe deplin pentru o transformare a comportamentelor în împuternicirea femeilor și
bărbaților la nivel de raion.
Recomandări:
R.1 Încurajarea personalului autorității publice locale să participe la diverse evenimente
legate de egalitatea de gen, precum și sporirea vizibilității manifestării acțiunilor dedicate
promovării și asigurării egalității de gen.
R.2 Acordarea unei abordări serioase și sistemice a egalității de gen atât din partea
conducerii, cât și a personalului de execuție a autorității publice locale.
Percepția realizării egalității de gen în entitățile auditate.
K. Percepția realizărilor în domeniul egalității de gen
Concluzii:
K.1 Din cauza capacităților limitate în materie de egalitate de gen, precum și gradul de
conștientizare redus în acest sens, autoritățile publice raionale nu dispun de politici interne de
monitorizare şi evaluare a realizărilor în domeniul egalității de gen, ca responsabilitate socială
şi instituțională a cesteia.
K.2 Analiza răspunsurilor intervievaților referitoare la perceperea succesului și rezultatelor
privind egalitatea de gen în cadrul activității, politicilor și programelor entităților publice auditate,
denotă faptul că acestea sunt percepute neuniform, fragmentar și superficial.
K.3 În general, consilierii și consilierele nu percep și nu recunosc relevanța integrării
dimensiunii de gen în obiectivele politicilor publice elaborate de Aparatul Președintelui,
Direcțiile și serviciile subordonate Consiliului raional.
Recomandări:
R.1 Promovarea de către Consiliul raional a rezultatelor activităților privind asigurarea
egalității de gen și impactul rezultat ca urmare a acestora.
R.2 Să se țină cont de legătura integrării dimensiunii de gen în obiectivele politicilor și
programelor elaborate la nivel de raion.
R. 3 Implicarea mai activă și permanentă a organizațiilor partenere în sensibilizarea
problemelor legate de egalitate de gen și colaborarea cu parteneri naționali și internaționali
pe subiecte, tematici relaționate pe domeniul egalității de gen.

Profilul entităților auditate
Consiliului Raional Telenești este autoritatea reprezentativă și deliberativă a populației din
raionul Telenești, misiunea principală a căreia constă în soluționarea problemelor societale din
teritoriul administrat. Entitatea se constituie ca urmare a alegerilor locale generale, iar numărul
de mandate de consilieri, se determină în funcție de numărul populației raionului la data de 1
ianuarie a anului în care au loc alegeri.
Ultimele alegeri locale generale au avut loc la data de 20 octombrie 2019. În corespundere cu
Anexa nr. 1 la Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2573 din 16 august 2019, pentru
Consiliului raional Telenești, a fost stabilit un număr de 33 de mandate, astfel menținându-se
numărul de mandate similar alegerilor locale generale precedente. În rezultatul ultimului scrutin
electoral, în autoritatea deliberativă au fost aleși/alese 21 de consilieri și 12 consiliere.
Analiza repartizării mandatelor pe sexe în cadrul Consiliului raional Telenești, denotă o ușoară
îmbunătățire a situației privind egalitatea de gen în rândul consilierilor locali, însă femeile rămân
în continuare să fie subreprezentate.
Repartizarea mandatelor în Consiliul
Raional pe sexe

Ponderea bărbaților și femeilor în cadrul
Consiliului raional Telenești

30
25

24

23

21

Consiliere
36%

20
15
10
5

10

9
0

12
Consilieri
64%

0

0
Consilieri

2007

Consiliere

2011

2015

2019

Figura 1: Repartizarea mandatelor în Consiliul
Raional, pe sexe, scrutine electorale 2007, 2011 –
datele lipsesc, 2015, 2019.
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Figura 2: Ponderea bărbaților și femeilor în cadrul
Consiliului raional Telenești, urmare a alegerilor
locale generale 2019.

Consiliul raional Telenești își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției
Republicii Moldova, Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, Legii nr.435/2006
privind descentralizarea administrativă, Deciziei Consiliului Raional Telenești nr.2/6 din 12 iulie
2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului
raional, cu modificările și completările ulterioare, ș.a.
Întru realizarea atribuțiilor ce-i revin în conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul raional
aprobă decizii, care sunt puse în aplicare de către Președintele raionului Telenești, asistat de
Aparatul Președintelui și, direcțiile și secțiile subordonate Consiliului raional.
În temeiul prevederilor lit. (a), art. 1, al art. 43 din Legea nr.436/2006, Consiliul raional Telenești
a aprobat Decizia nr. 2/16 din 11 aprilie 2012 cu privire la organigrama și statele de personal ale
Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului
raional Telenești, stabilind astfel, în baza principiului descentralizării și autonomiei locale,
arhitectura instituțională a administrației publice locale la nivel de raion.

Figura nr. 3: Organigrama Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din
subordinea Consiliului raional Telenești. Elaborată de autoare în baza Deciziei CR nr. 2/16 din 11
aprilie 2012.
Consiliul raional
Aparatul Președintelui raional
Subdiviziunile de subordinea Consiliului raional
Serviciu pe lângă Aparatul Președintelui raional

Președintele raionului Telenești reprezintă autoritatea executivă la nivel de raionului Telenești.
Acesta/aceasta este ales/aleasă de către Consiliul raional din rândul consilierilor/consilierelor
aleși/alese. Prezentul și precedentul mandat de președinte al raionului este/a fost deținut de
femei.
Actualmente, Președinta raionului Telenești este asistată de doi vicepreședinți, fiecare fiind
responsabil de un domeniu amplu de politici. Efectivul limită de personal al Aparatului
Președintelui, inclusiv Direcția Agricultură și Alimentație, Direcția Economie, Serviciul Relații
Funciare și Cadastru, Secția Construcții, arhitectură și gospodărie comunală și Secția cultură,
tineret și sport1 îl constituie 72,5 unități, dintre care doar 54 de unități sunt ocupate, restul fiind
funcții vacante, fapt ce vorbește despre o insuficiență de cadre, tendință generală pentru întreg
sistemul administrației publice, atât la nivel centra, cât și local.
Din totalul numărului de unități, 61 reprezintă funcții publice (14 de conducere și 47 de execuție),
3 funcții de demnitate publică și 8,5 unități sunt posturi de deservire tehnică ce asigură
funcționarea autorității publice. Deși numărul femeilor în funcții publice de execuție este mai mare
de cca 4 ori decât numărul bărbaților, în pozițiile de conducere (funcții de demnitate publică și
funcții publice de conducere) este asigurată o reprezentativitate echilibrată a sexelor.
Vârsta medie a funcționarilor publici din cadrul Aparatului Președintelui raionului Telenești este
de 50,5 ani, totodată 5 persoane au atins vârsta pentru obținerea dreptului la pensie pentru limita
de vârstă. Mai mult de 75 % din totalul funcționarilor publici, majoritatea funcționari publici de
conducere au o vechime în funcția publică de peste 7 ani.

1

Atribuirea structurilor menționate la Aparatul Președintelui raional este determinată de sistemele de trezorerie
care deservesc Aparatul Președintelui și Direcțiile din subordinea Consiliului Raional.
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Întru organizarea executării și executarea nemijlocită a deciziilor Consiliului raional, Aparatul
Președintelui conlucrează cu direcțiile subordonate Consiliului raional, constituite în temeiul lit.
a), alin. (1) al art. 43 din Legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală. Printre
acestea se enumeră: Direcția Educație, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei și Direcția
Finanțe. Reieșind din specificul ariei de politici acoperite, structurile menționate colaborează
direct cu vicepreședinții raionului – pe domeniul social – Direcția Educație și Direcția Asistență
Socială și Protecția Familiei și – domeniul economic – Direcția Finanțe.
Direcția Educație este constituită dintr-un efectiv limită de 61 de unități de personal, dintre care
doar 8 reprezintă funcții publice (2 funcții publice de conducere și 6 funcții publice de execuție).
Deși într-o măsură mai puțin semnificativă, provocările sistemului administrației publice
referitoare la fluxul și insuficiența de cadre sunt caracteristice și structurii vizate. Astfel, din totalul
unităților de personal aprobate de Consiliul raional, 7 poziții sunt vacante (11,4%), în același timp,
ponderea pozițiilor neacoperite în cadrul funcțiilor publice constituie 37,5%. Alarmant este faptul
că, 3 persoane din 5, care sunt încadrate în poziții de funcție publică, au atins vârsta de
pensionare. Prin urmare, se impune judicios considerarea problemei cadrelor într-un mod absolut
de urgent și complex, pentru a determina tinerii specialiști să aplice la pozițiile vacante, precum
și, în perspectivă, la funcțiile care se vor elibera.
Toate funcțiile publice ocupate, dintre care două sunt funcții de conducere, și respectiv trei,
reprezintă funcții de execuție, sunt exercitate de femei, fapt ce consolidează ideea potrivit căreia
domeniul educației în Republica Moldova este unul feminizat. Astfel, politica sau strategia cu
privire la planificarea cadrelor pe care urmează să o aplice entitatea publică, trebuia să fie
orientată, inclusiv și pe dimensiunea de informare și determinare a populației de gen masculin să
aplice pentru poziții în cadrul Direcției Educație.
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, deși gestionează un număr semnificativ de
servicii de protecție și asistență socială, numără doar 8 unități de personal în calitate de efectiv
limită – toate cu statut de funcție publică (1 funcție publică de conducere și 7 funcții publice de
execuție), dintre care doar 5 poziții sunt ocupate, în exclusivitate de femei. Vârsta medie a
funcționarilor publici încadrați este de 46 de ani și nicio persoană nu a obținut limita de vârstă
pentru dreptul de pensionare. Un punct forte al subdiviziunii respective îl constituie și faptul că
toate persoanele angajate dețin o experiență semnificativă în funcția publică, or au peste 7 ani
vechime în serviciul public.
Direcția Finanțe integrează un efectiv de 16 unități de personal, 14 fiind funcții publice, dintre
care doar 10, respectiv 8 funcții publice, sunt ocupate. Repartizarea pe sexe a funcțiilor în cadrul
structurii demonstrează un dezechilibru de gen evident, or doar 2 poziții (1 funcționar public de
execuție și 1 șofer) sunt exercitate de bărbați. Vârsta medie a angajaților Direcției Finanțe este

de 50 de ani, iar două persoane (funcționari publici) au atins vârsta limită de pensionare.
Totodată, doar două persoane au experiență în serviciul public sub 7 ani, altele 6 înregistrează o
vechime în funcția publică de peste 15 ani.
Generalizând informația referitoare la funcțiile publice din cadrul Aparatului Președintelui
raionului, direcțiilor, secțiilor și altor servicii din subordinea Consiliului raional Telenești, se
evidențiază o insuficiență de personal de 28,5% (26 poziții vacante). Luând în considerare faptul,
că din totalul pozițiilor ocupate (65 funcții) 10 persoane au atins vârsta limită pentru obținerea
dreptului de pensionare, specialistul/specialista responsabilă de politica de personal în cadrul
entității auditate, împreună cu conducerea Aparatului Președintelui și șefii de subdiviziuni, ar
trebui să elaboreze un set de măsuri orientate spre informarea și creșterea gradului de interes a
persoanelor tinere competente de a aplica la pozițiile vacante în serviciul public.
Formarea funcționarilor publici din cadrul Aparatului Președintelui raionului
Telenești, direcțiilor, secțiilor și altor servicii din subordinea Consiliului raional
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Figura nr. 6: Studiile deținute de funcționarii publici din cadrul Aparatului Președintelui raionului
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Complementar, analiza studiilor deținute de funcționarii publici din cadrul structurilor descrise
supra, evidențiază pregătirea profesională corespunzătoare a acestora pentru funcțiile publice
deținute. Astfel, se atestă o preponderență a studiilor superioare de licență (51 persoane), urmate
de studiile superioare de masterat (11 persoane) și, profesionale tehnice – 3 persoane.

Problemele de gen și expertiza existentă în materie de gen
Actualitatea problemei privind dimensiunea de gen la nivelul raionului Telenești
Raionul Telenești este amplasat în Regiunea de Dezvoltare Centru și include 31 de primării, în
cadrul a 54 de localități. Suprafața totală a raionului constituie 848,6 km 2. Reședința raionului este
orașul Telenești cu o populație de 7,04 mii locuitori, respectiv fiind unicul oraș gradul de
urbanizare a raionului este de 10%.
Numărul populației cu reședință obișnuită, conform datelor Biroului Național de Statistică, a
înregistrat la data de 1 ianuarie 2022, cca 46 mii persoane, dintre care 51% reprezintă populația
de gen feminin și respectiv, 49 % constituie populația de gen masculin. După grupuri de vârstă,
predomină populația economic activă (25 - 65), atestându-se totodată, tendința de îmbătrânire a
populației.
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Figura nr. 7: Ponderea pe sexe a populației
Raionului Telenești la data de 1 ianuarie 2022.
Sursa BNS.

Figura nr. 8: Populația Raionului Telenești, pe
sexe și grupuri de vârstă. Sursa BNS.

Datele statistice dezagregate după criteriul de sex, indică o creștere a decalajului dintre populația
feminină și cea masculină odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, în cazul populației de peste 75
ani, populația de sex feminin este practic dublă față de cea de sex masculin. Diferența se
datorează în mare parte inegalității de gen în raport cu bărbații în partea ce vizează speranța de
viață la naștere. Un aspect care necesită atenția autorităților atunci când decid asupra măsurilor

de protecție socială pentru grupul țintă pensionari este, că mărimea medie a pensiei pentru
populația feminină este mai mică decât cea a populației masculine, fenomen valabil și pentru
raionul Telenești. Decalajul este mai semnificativ pentru pensionarii și pensionarele care au
activat în sectorul non-agricol și vorbește despre diferența dintre venitul realizat de femei și
bărbați în perioada vieții active din punct de vedere economic.
Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă în raionul Telenești
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Figura nr. 9: Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârsta, la 1 ianuarie în Raionul Telenești, pe
Sectoare economice, Sexe si Ani. Sursa BNS.

Decalajele de venit salarial sau cel al sistemului de pensii dintre bărbați și femei reprezintă
argumente factologice că problema inegalității de gen este una actuală, inclusiv pentru populația
din Raionul Telenești.
Cu toate acestea analiza documentară, urmată de discuțiile din cadrul interviurilor personale și
de grup, scot în evidență faptul că autoritățile administrației publice raionale acordă o atenție
nesemnificativă acestui fenomen cu impact social-economic major. Atât reprezentanții
autorităților administrației publice locale, cât și reprezentanții societății civile, percep egalitatea de
gen doar prin reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în cadrul proceselor decizionale și nu
iau în calcul faptul că egalitatea sau inegalitatea de gen reprezintă un aspect transectorial relevant
tuturor sferelor societății: social, economic, de mediu etc. După cum este relatat în secțiunea
dedicată analizei programelor și politicilor, elaborate și aprobate la nivelul raionului Telenești,
preocupările și necesitățile specifice de gen, sunt omise la etapele de evaluare a analizei situației,
determinarea problemelor și factorilor cauzali, atunci când autoritățile își planifică intervenții și
alocări de resurse.
Aceasta ne permite să constatăm că complexitatea perspectivei de gen nu este pe deplin
conștientizată de autoritățile administrației publice locale de nivelul II ale raionului Telenești, or
politicile, programele și relațiile de colaborare cu mediul extern sunt neutre la dimensiunea de
gen, ignorând situația, interesele și preocupările femeilor și bărbaților din raion, priviți separat ca
ființe sociale cu necesități ce pot diferenția.
Mai mult decât atât, prin prisma documentelor analizate, evidențiem faptul că prevederile cadrului
normativ cu privire la egalitatea de gen nu sunt aplicate în cadrul structurii și activității entității
auditate. Sarcinile caracteristice unității gender rămân a fi nedelegate în cadrul autorității, iar
competențele atribuite prin Legea nr. 436/2006 cu privire la administrație publică locală,
Consiliului raional, Președintelui raionului și Aparatului Președintelui raionului, nu sunt cunoscute
de toți și, totodată, nu se regăsesc, în regulamentele de funcționare.

Interacțiunea entităților auditate cu structurile și organizațiile de femei care se
ocupă de problemele de gen la nivel raional
Conform informației disponibile, în cadrul Raionului Telenești nu au fost create organizații nonguvernamentale care ar pleda nemijlocit pentru promovarea și asigurarea egalității de gen, atât
în cadrul politicilor și programelor autorităților cât și în cadrul altor domenii de interes public.
Există totuși organizații care pledează pentru promovarea drepturilor omului; implicate în oferirea
de servicii și protecție socială; medicală specializată; de educare și informare etc. Potrivit
reprezentanților acestor organizații, relațiile de colaborare cu autoritățile publice se bucură de
încredere și susținere reciprocă. Pe de altă parte, reprezentanții autorităților publice au menționat
că și-ar dori o implicare mai activă din partea societății civile în cadrul proceselor de consultare
publică pe marginea proiectelor de decizii de interes major.

Expertiza existentă privind genul și strategiile de promovare a competențelor în
materie de gen
Reprezentații Aparatului Președintelui raionului Telenești, ai direcțiilor și serviciilor din subordinea
Consiliului raional, conlucrează eficient și participă activ la toate activitățile planificate în cadrul
Proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”2, participând cu interes la
sesiunile de formare în domeniul integrării perspectivei de gen în cadrul politicilor publice, realizări
analizelor și auditului de gen, elaborării planului local de acțiuni pentru promovarea și asigurarea
egalității de gen.
Conform datelor sondajului realizat în cadrul Aparatului Președintelui și Direcțiilor din subordinea
Consiliului raional, la cursuri de instruire și formare în domeniul egalității de gen au participat doar
28 de persoane, dintre care 2 persoane deținătoare a funcțiilor de demnitate publică, 7 funcționari
publici de conducere și, respectiv, 21 funcționari publici de execuție. La instruiri de formare în
domeniului egalității de gen au participat reprezentanți/reprezentate din majoritatea
subdiviziunilor Aparatului Președintelui și Direcțiilor din subordinea Consiliului raional, mai puțin
din cadrul Direcției Finanțe.
Totodată, necesită menționat faptul că, reprezentanții/reprezentantele Consiliului raional,
participanți/te la discuțiile organizate în cadrul exercițiului auditului de gen au menționat că nu au
participat la astfel de instruiri, comunicând totodată că le consideră irelevante, or problema
egalității de gen, pentru Republica Moldova în general, și pentru Raionul Telenești în special, este
un fenomen depășit. Cu toate acestea, părerile privitoare la relevanța considerării dimensiunii de
gen în cadrul activității autorităților publice, sunt împărțite printre consilierii și consilierele raionului
Telenești, or la instruirile organizate sub egida Proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor
și bună guvernare” au participat inclusiv și membrele Consiliului raional.
Nr./o
1
2
3
4

Total
Numărul net de funcționari instruiți
Dintre care:
Persoane cu funcție de demnitate publică
Funcționari publici de conducere
Funcționari publici de execuție

28
2

Instruire
internă
11
2

Instruire
externă
18

7
21

4
5

5
13

Tabel nr.1: Participarea la instruiri/training-uri, dedicate egalității de gen. Elaborat de autoare în baza
sondajului realizat în cadrul Aparatului Președintelui raionului și Direcțiilor subordonate Consiliului raional.

2

Proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor” este implementat de A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și
„Fundația „Friedrich Ebert” Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Sub egida Proiectului menționat se realizează
activitatea de audit de gen, rezultatele căreia sunt reflectate în prezentul raport.

Integrarea dimensiunii de gen în obiectivele entității, cicluri
de programe, implementare și alegerea organizațiilor
partenere
Reflectarea integrării perspectivei de gen în obiectivele, programele și bugetul
raionului Telenești
Deoarece principiul egalităţii de gen este unul transversal, care priveşte toate aspectele activităţii
Consiliului raional Teleneşti, acesta trebuie tratat ca şi un proces organizaţional. Capacitatea
Consiliului raional Teleneşti de a integra dimensiunea de gen ar presupune includerea aspectelor
de gen în toate politicile, programele, practicile şi procesul de luare a deciziilor, astfel încât, în
orice stadiu şi la orice nivel al elaborării sau implementării, să se facă o analiză a efectelor asupra
femeilor şi bărbaţilor şi să se acționeze în consecinţă.
Capacitatea de a integra dimensiunea egalității de gen pornește de la câteva premize
instituţionale şi anume: (i) reglementarea procedurală - ce proceduri instituţionale există pentru a
ghida efortul de integrare a dimensiunii de gen? (ii) existenţa implementatorilor – pregătirea şi
claritatea responsabilităţilor pentru integrarea dimensiunii de gen; (iii) existenţa coordonatorului –
claritatea mandatului persoanei care asigură buna desfăşurare a integrării dimensiunii de gen,
(iv) suportul – gradul de susţinere instituţională pentru procesul de integrare a dimensiunii
egalităţii de gen, (v) măsurarea performanţei – cum este măsurată performanţa pentru egalitatea
de gen.
Analiza capacităţilor instituţionale indică faptul că, în cadrul autorităților auditate, deşi ar trebui să
existe responsabili pentru asigurarea egalităţii de gen, persistă neclarităţi în ceea ce priveşte
procedurile exacte de implementare şi măsurare a progresului în acest sens. În medie capacitatea
instituţională este una foarte redusă.
În aceeași ordine de idei, analiza documentelor de politici publice, elaborate de Aparatul
Președintelui și structurile din subordinea Consiliului raional Telenești denotă că asigurarea și
promovarea conceptului de egalitate de gen este/a fost omisă în majoritatea cazurilor.
În partea ce vizează Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Telenești 2021-2027,
precum și strategiile și programele sectoriale, pentru astfel de domenii de politici precum:
●

sănătate - Programul teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii
2018-2021; Programul teritorial de control al cancerului pentru anii 2017-2025; Programul
teritorial de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi infecțiilor cu transmitere sexuală
pentru anii 2017-2020; Planul raional de acțiuni pentru anii 2017 – 2020 privind
implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii
2012-2020; Programul teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii
2018-2021; Programul Teritorial de Imunizări pentru anii 2016-2020;

●

educație - Programul de dezvoltare a rețelei instituțiilor de învățământ general al căror
fondator este Consiliul raional Telenești pentru perioada anilor 2022-2025);

●

asistență și protecție socială - Strategia de incluziune socială a persoanelor cu
dezabilități în raionul Telenești pentru anii 2020-2025; Strategia de Comunicare a Direcției
Asistență Socială și Protecția Familiei pentru perioada 2017-2022;

●

infrastructură și dezvoltarea rețelei de utilități publice - Programele anuale de
întreținere a drumurilor publice locale de interes raional; Programul de dezvoltare în
domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a raionului Telenești 2018-2022; Planul de
acțiuni sectorial (2020 - 2021) în scopul implementării Strategiei naționale pentru
securitatea circulației rutiere;

de asemenea, se constată o întrelăsare a perspectivei de gen la formularea obiectivelor de
dezvoltare.
O analiză detaliată a gradului de integrare a dimensiunii de gen în cadrul Strategiei de dezvoltare
socio-economică a raionului Telenești pentru anii 2021-2027, este redată în anexa nr.2 a
prezentului raport.

Deși nu prevede obiective relevante perspectivei de gen, Strategia de incluziune socială a
persoanelor cu dezabilități în raionul Telenești pentru anii 2020-20253, stabilește în partea
introductivă că la implementarea acesteia, autoritățile relevante ale raionului vor ține cont de
principiile oferirii de oportunități egale și asigurării egalității bărbaților și femeilor.
În cazul anumitor documente de politici, preponderent din domeniul sănătății, se atestă stabilirea
unor acțiuni orientate spre atingerea nevoilor și preocupărilor fie ale bărbaților, fie ale femeilor,
care fac parte din anumite categorii vulnerabile ale populației. Intervențiile propuse însă nu sunt
precedate de o analiză a situației care ar conține date statistice dezagregate pe sexe sau
indicatori sensibili la gen, ceea ce ne face să concluzionăm că problemele și factorii cauzali care
le determină și respectiv intervențiile, au fost identificate și formulate într-un mod defectuos.
Pentru intervențiile specifice diferitor categorii de populație de sex feminin și masculin, în
majoritatea cazurilor sunt prevăzuți indicatori de monitorizare de produs și de rezultat, inclusiv
este prevăzută monitorizarea prin prisma datelor statistice dezagregate pe sexe în privința
anumitor acțiuni cu caracter general sau sunt utilizați indicatori specifici de gen (vezi caseta 1).
Acțiuni

Motivație

Indicatori

Sub obiectiv 4.1. Reducerea cu 10% a incidenței diabetului gestațional către anul 2021
Efectuarea screeningului a 100% dintre
femeile însărcinate pentru identificarea
diabetului gestațional

Număr de femei însărcinate cărora li s-a efectuat
screening-ul pentru diabet zaharat; număr total
de femei însărcinate cu diabet gestațional

Exemplu de intervenție orientată spre grup țintă al populației de sex feminin cu indicator de monitorizare.
Programul teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021, aprobată prin
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 6/9 din 13 decembrie 2018.
1.3. Către anul 2020, cel puţin 60% din lucrătoarele sexului comercial acoperite cu servicii de prevenire
în cadrul programelor de prevenire şi servicii de prevenire HIV în rîndurile lucrătoarelor sexului
comercial; cel puţin 40% din bărbaţii care practică sex cu bărbaţi acoperiţi cu servicii de prevenire a HIV.
Acțiunea
1.3.1

Perioada

Asigurarea şi
extinderea serviciilor
de prevenire în rîndul
lucrătoarelor sexului
comercial, bărbaţilor
care fac sex cu bărbaţi

2016-2020

Responsabil

Indicator de monitorizare

IMSP SR Teleneşti
IMSP CS Teleneşti,
Mîndreşti, Sărăteni,
Căzăneşti, Bînzeni,
Chiştelniţa,CSP

1.
Procentul lucrătoarelor
sexului comercial, bărbaţilor
care fac sex cu bărbaţi
acoperite cu servicii de
prevenire
în
cadrul
programelor de reducere a
riscurilor
2.
Procentul lucrătoarelor
sexului comercial, bărbaţilor
care fac sex cu bărbaţi, care au
folosit prezervativul la ultimul
contact
sexual
3. Prevalenţa HIV printre
lucrătoarele sexului comercial,
bărbaţilor care fac sex cu
bărbaţi.

Exemplu de intervenție orientată spre grup țintă al populației de sex feminin și masculin cu indicatori de
monitorizare. Programul teritorial de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi infecțiilor cu transmitere
sexuală pentru anii 2017-2020, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 1/6 din 26 ianuarie
2017.
Obiectivul specific 1. Reducerea cu 10% pînă în anul 2025 a incidenţei tipurilor de cancer: pulmonar, de
piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical şi mamar, prin controlul factorilor de risc
comportamentali (fumat, consum de alcool, alimentaţie, activitate fizică) şi prin vaccinare.
Acțiunea

3

Indicator de monitorizare

Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/15 din 5 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune
socială a persoanelor cu dezabilități în raionul Telenești pentru anii 2020-2025.

Comunicarea,
informarea
şi
educarea
publicului larg şi a tuturor prestatorilor de
servicii de sănătate privind măsurile de
prevenire a cancerului.

incidenţa prin cancer pulmonar, la 100 de mii
populaţie (femei/bărbaţi; rural/urban);
incidenţa prin cancer cervical, la 100 de mii populaţie
(femei; rural/urban);

Exemplu de intervenție generală cu indicatori de monitorizare dezagregați pe sexe și reședință.
Programul teritorial de control al cancerului pentru anii 2017-2025, aprobată prin Decizia Consiliului
Raional Telenești nr. 3/9 din 25 mai 2017.
Caseta 1: Exemple de intervenții și indicatori de monitorizare care sunt sensibili la dimensiunea de gen,
identificați în documentele de politici publice ale raionului Telenești.

Anual, Consiliul raional aprobă Programul de activitate pentru anul calendaristic următor, care
constă din activități recurente, ce urmează a fi realizate de autoritatea deliberativă în virtutea
competențelor atribuite prin lege (de ex: aprobarea Bugetului; aprobarea graficului concediilor,
Decizii cu privire la gradul de pregătire a instituțiilor de învățământ etc.)). Activități reformatoare
și, în mod particular, care ar viza asigurarea egalității de șanse în valorificarea oportunităților de
către populația de sex feminin de rând cu cea de sex masculin lipsesc cu desăvârșire.
Din analiza câtorva rapoarte de activitate audiate în cadrul ședințelor Consiliului raional 4, inclusiv
rapoarte privind executarea bugetului pentru anul precedent 5 constatăm că, informațiile
prezentate de raportori, sunt generale, preponderent se axează pe prezentarea obiectivelor și
misiunii entității/subdiviziunii și, deși includ careva referințe factologice care ar evidenția rezultatul
eforturilor depuse pentru soluționarea anumitor probleme societale și/sau dezvoltarea sectoarelor
socio-economice, nu acordă importanță prezentării problemelor, intereselor și preocupărilor
populației raionului și respectiv, nu se referă la prioritățile autorităților ce s-ar ghida de aceste
probleme și necesități. Abordarea integratoare de gen în prezentarea informației este omisă.
Începând cu anul bugetar curent6, Consiliul raional Telenești a planificat alocarea de resurse
financiare pentru asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, ca linie distinctă de cheltuieli
în cadrul programului Protecție Socială. Valoarea totală a alocației bugetare în acest sens
constituie 15 mii lei, însă, fără o specificare a acțiunilor concrete, care vor fi realizate pentru
promovarea egalității de șanse, nu putem să apreciem dacă această sumă este suficientă sau
nu. Mai mult decât atât, Planul de activitate pentru anul 2022 al Direcţiei asistenţă socială şi
protecţie a familiei Teleneşti, subdiviziunea responsabilă de implementarea politicilor de protecție
socială în teritoriu, omite referirea la acțiuni privitoare la egalitatea de gen.
Deși fragmentară, conștientizarea, începând cu anul curent, de către organele administrației
publice de nivelul al II-lea ale raionului Telenești a importanței asigurării egalității de gen în cadrul
politicilor și serviciilor prestate populației este reflectată nu doar în bugetul raionului, dar și în
intenția acestora (autorităților) de a elabora un Plan local de acțiuni7, care să ghideze atât entitățile
publice, cât și reprezentanții organizațiilor societății civile din raion în procesul de îmbunătățire a
situației privind emanciparea femeilor, dar și reducerii oricăror forme de inegalitate de gen, care
se atestă în sferele socio-economice ale raionului Telenești. Inițiativa respectivă face parte din
Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul raional Telenești cu A.O. „Institutum Virtutes Civilis”
și „Fundația „Friedrich Ebert” Moldova”, care prevede colaborarea în domeniul asigurării unui
parteneriat durabil și bazat pe încredere între autoritățile administrației publice locale și
organizațiile societății civile și naționale și locale în partea ce ține de abilitarea femeilor și
asigurarea bunei guvernări8.

4

Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/1 din 26 aprilie 2018 cu privire la activitatea Aparatului Președintelui
raionului, direcțiilor și secțiilor din subordinea Consiliului raional în anul 2017” și obiectivele prioritare pentru anul
2018; Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/12 din 29 mai 2020 cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială
și Protecția Familiei Telenești pentru anul 2019.
5
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/1 din 31 martie 2022 cu privire la raportul de executare al bugetului
raional pentru anii 2021.
6
Decizia Consiliului Raional Telenești nr.5/2 din 10 decembrie 2021 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru
anul 2022.
7
Dispoziția Președintelui Raionului Telenești nr. 99 din 19 iulie 2022 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru
elaborarea Planului local de promovare a egalității de gen și a raportului de Audit de gen.
8
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/11 din 14 octombrie 2021 cu privire la Acordul de parteneriat cu A.O.
„Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert” Moldova”.

Analiza integrării perspectivei de gen în cadrul Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Raionului Telenești pentru anii 2021-2027
Constatări generale pe marginea Strategiei de dezvoltare socio-economică a Raionului
Telenești pentru anii 2021-2027
Strategia de dezvoltare socio-economică a Raionului Telenești pentru anii 2021-2027 (în
continuare SDSE) stabilește, conform autorilor, viziunea de dezvoltare generală a raionului și,
indică domeniile în cadrul cărora vor fi realizate intervenții și investiții în vederea atingerii
respectivului deziderat. Astfel, sub aspect sectorial, SDSE se concentrează asupra domeniilor de
politici: administrația publică; economia, inclusiv agricultura; educația, asistența socială; cultura
și infrastructura tehnico-edilitară.
Metodologia utilizată la elaborarea SDSE a implicat participarea diferitor categorii ale societății,
inclusiv mediul de afaceri și a fost coordonată de Grupurile Consultative de Lucru pentru fiecare
domeniu de interes raional, Secretariatul raional şi Comitetul raional de Coordonare. La
elaborarea SDSE, Consiliul Raional a beneficiat de asistență externă.
Calitatea documentului din punct de vedere a rigorilor și cerințelor față de un document de politici
este satisfăcătoare. În particular, se evidențiază carențe la partea analitică, or aceasta reflectă
situația la zi (2020) într-o măsură minimă, mai mult axându-se pe noțiuni și explicații generale
privind diferite fenomene, principii sau concepte. Consecutiv, se atestă lipsa de legătură între
informația narativă prezentată și sumarul punctelor tari, slabe, a oportunităților și vulnerabilităților,
evocate în analizele sectoriale SWOT. Problemele pentru fiecare domeniu de politici analizat sunt
slab evidențiate. În partea ce vizează formularea obiectivelor specifice, se remarcă faptul că
acestea nu corespund criteriului SMART, ceea ce va face practic imposibil evaluarea progresului
și a gradului de implementare a SDSE. Acțiunile propuse nu de fiecare dată sunt clare din punct
de vedere a ce se solicită sau se planifică că va fi necesar de întreprins. La partea de responsabili,
sunt prevăzute entități/actori, care nu neapărat cunosc despre aceste acțiuni (de ex: ODIMM,
ANSA, OAFM etc). Este evidențiat impactul intervențiilor per domeniu de politici. Sistemul de
monitorizare și evaluare este slab dezvoltat. Indicatorii de monitorizare stabiliți, fără a se specifica
categoria acestora (de produs sau de rezultat), reflectă doar valoarea de bază. Valorile
intermediare (nici nu au fost planificate în tabel) și valorile finale fiind omise în totalitate, astfel
este imposibil de apreciat care sunt „ambițiile” pentru dezvoltarea soci-economică a Raionului.
Aceste vulnerabilități, vor trebui să fie remediate la o eventuală revizuire a SDSE.
Perspectiva de gen în SDSE
Pentru aprecierea gradului de integrare a dimensiunii de gen în cadrul SDSE, aceasta va fi
analizată prin prisma unui set de criterii, după cum urmează.
A. Analiza și definirea problemei.
Utilizarea datelor dezagregate pe criteriul de gen. Parte analitică a SDSE, reflectată în
Capitolul „Auditul situației social-economice a Raionului Telenești” și „ Analiza SWOT sectorială”
utilizează date statistice, însă dezagregarea pe criteriul de gen, practic lipsește. În general,
indicatorii sensibili la gen, care se grupează în patru categorii: indicatori dezagregați în funcție de
gen; indicatori de gen specifici; indicatori cu relevanță de gen și, indicatori aleși mai degrabă de
femei decât de bărbați și vice-versa, sunt omiși cu desăvârșire. Singurele date statistice,
dezagregate pe gen, vizează informația privind efectivul salariaților în sectorul real al economiei
(u.a.t. Telenești). Astfel, recomandarea este de a consolida componenta respectivă a
documentului cu indicatori sensibili la gen, cel puțin după cum urmează:
➔ dezagregarea în funcție de gen a populației Raionului Telenești;
➔ reprezentativitate pe sexe a componenței Consiliului Raional, inclusiv în evoluție, urmare
a ultimelor 3 scrutine electorale;
➔ numărul întreprinderilor fondate/gestionate de femei și respectiv, bărbați;
➔ prezentarea salariului mediu lunar brut pe sexe pentru a evidenția potențiale discrepanțe
în acest sens;
➔ numărul persoanele angajate în agricultură, pe sexe;
➔ dezagregarea pe sexe a cadrelor didactice, inclusiv a managerilor instituțiilor de
învățământ;
➔ dezagregarea pe sexe a elevilor și copiilor de vârstă preșcolară și extrașcolară;

➔ dezagregarea pe sexe a numărului asistenților sociali, inclusiv personalului din fiecare
serviciu social;
➔ dezagregare pe sexe a beneficiarilor de servicii sociale și prestații sociale;
➔ numărul populației care frecventează instituțiile culturale, dezagregat pe grupe de vârstă
și sexe;
➔ numărul de persoane, dezagregat pe sexe, cu acces la servicii de apa, canalizare și
gazificare;
➔ ponderea drumurile asfaltate în cadrul localităților ce asigură accesul la principalele edificii
administrative, sociale și educaționale.
Nevoile și preocupările specifice de gen. Dat fiind faptul că documentul utilizează într-o măsură
foarte redusă indicatorii sensibili la gen, situația la zi (2020) nu este analizată din punct de vedere
a necesităților bărbaților și femeilor, priviți aparte ca ființe sociale cu potențiale interese și
probleme diferite.
Analiza cauzelor care determină inegalitatea de gen. Ca și în cazul aspectelor menționate
supra, această analiză la fel lipsește din document.
Participarea echitabilă a bărbaților și femeilor la procesul de definire a
problemei/problemelor. SDSE, conform Metodologiei, parte componentă a documentului, a fost
consultată cu societatea, inclusiv mediul de afaceri. Astfel, a fost asigurat caracterul decizional
participativ şi transparent, prin organizarea de consultări publice pentru exprimarea nevoilor şi
aspirațiilor tuturor categoriilor sociale. Totuși, pornind de la faptul că analiza situației sectoriale
(capitolul Auditul socio-economic a Raionului Telenești) nu reflectă în nicio formă necesitățile
femeilor și/sau bărbaților, priviți separat ca ființe sociale ce au/pot avea probleme și interese
diferite; obiectivele și acțiunile stabilite nu sunt orientate spre realizarea a careva probleme de
gen, ne permite să concluzionăm că, deși poate s-a asigurat participarea egală a bărbaților și
femeilor la procesul de consultări, discuțiile din cadrul acestora nu s-au axat pe discutarea
aspectelor ce vizează egalitatea de șanse, egalitate și echitatea de gen.
B. Cadrul de rezultate: viziunea, obiectivele și țintele strategice
Sensibilitatea la gen a obiectivelor strategice ale SDSE. Analiza obiectivelor strategice ale
SDSE, evidențiază faptul că acestea nu corespund criteriului SMART, dar nici nu plasează omul
în centrul atenției. Acestea se focusează pe dezvoltarea infrastructurii (dar nu acces al populației
la servicii de infrastructură calitativă), creștere economică (dar nu asigurarea populației cu venit
mai mare durabil), consolidarea infrastructurii sociale și de sănătate (în loc de asigurare a
condițiilor mai bune pentru persoanele aflate în situații de vulnerabilitate). Unicul obiectiv strategic
axat pe interesele persoanei se referă la reparația instituțiilor de învățământ, menționându-se că
prin dezvoltarea infrastructurii de învățământ se vor crea condiții mai bune pentru elevi în procesul
de învățare. Luând în considerare cele menționate, concluzia este că obiectivele strategice nu
sunt sensibile la dimensiunea de gen.
Măsuri pozitive menite să asigure egalitatea de gen. Judecând după natura unor
acțiuni/măsuri de intervenții, am putea presupune că acestea vor contribui la asigurarea egalității
de gen, însă acest fapt nu este direct menționat în argumentarea necesității acestora. Dintre
puținele exemple în acest sens ar servi: - Dezvoltarea unei campanii de conștientizare si de
promovare a economiei sociale in mediul rural, cu o atenție speciala acordata femeilor; Sporirea
accesului la informații şi servicii implementate pe piața forţei de muncă a persoanelor din grupurile
vulnerabile; Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei
societăţi incluzive şi coezive.
Țintele strategice/direcțiile prioritare de acțiune determină realizarea obiectivelor egalității
de gen. În partea ce vizează SDSE, declarația menționată nu este una adevărată. Țintele
strategice și direcțiile prioritare, precum derivă din viziunea strategică a documentului vizează
obiectivul de dezvoltare economică, de transformare a Raionului Telenești într-o unitate
administrativ teritorială favorabilă mediului de afaceri, echilibrată din punct de vedere sectorial şi
teritorial, bazată pe valorificarea eficientă a resurselor locale şi pe respectarea mediului
înconjurător.
Țintele strategice/direcțiile prioritare de acțiune prevăd măsuri speciale pentru femeile
care reprezintă grupuri vulnerabile. Dacă este să privim în ansamblu, categoria persoanelor
vulnerabile, fără a dezagrega pe alte criterii gen sex, vârstă, mediu, dizabilitate, atunci SDSE
conține anumite obiective specifice și activități orientate spre eliminarea discriminării față de
aceste persoane și, respectiv, integrarea acestora în diverse medii ale vieții social-economice.

Focusat pe populația de sex feminin este prevăzută doar o singură acțiune care vizează, după
cum a fost menționat sopra Dezvoltarea unei campanii de conștientizare si de promovare a
economiei sociale in mediul rural, cu o atenţie speciala acordata femeilor.
C. Cadrul de implementare
Cadrul de monitorizare și evaluare sensibil la dimensiunea de gen. Cadrul de monitorizare
și evaluare este subdezvoltat. Pe partea de indicatori sensibili la dimensiunea de gen, se remarcă
doar unul singur, referitor la numărul femeilor care au/vor participa la cursuri de consolidare a
cunoștințelor în domeniul antrepenoriatului. Astfel, în condițiile actuale, în perspectivă nu va putea
fi evaluat/estimat impactul pe care măsurile prevăzute în SDSE le vor avea asupra femeilor și
/sau bărbaților. Este necesar să fie prevăzute date pentru aprecierea gradului în care, urmare a
implementării SDSE, situația bărbaților și femeilor din Raionul Telenești se va îmbunătăți.
Alocații financiare specifice prevăzute într-o măsură suficientă pentru a realiza obiectivele
egalității de gen, cât și a acțiunilor speciale în raport cu acestea. Una dintre componentele
determinante ale implementării cu succes a unei sau altei inițiative de politici se referă la
planificarea corespunzătoare a resurselor: financiare, umane, administrative, tehnice, de timp etc.
Dat fiind faptul că SDSE prevede doar un singur obiectiv strategic, cu impact expres asupra
dimensiunii de gen (Dezvoltarea unei campanii de conștientizare si de promovare a economiei
sociale in mediul rural, cu o atentie speciala acordata femeilor), se va analiza modul în care au
fost estimate și planificate resursele aferente implementării doar în privința acestuia. Astfel, se
constată faptul că pentru obiectivul strategic menționat, care de altfel face parte dintr-un set de
obiective complementare, orientate spre asigurarea si menţinerea de locuri de muncă pentru
persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile, nu au fost estimate costurile, însă au fost
identificate potențiale surse de acoperire a acestora, acestea referindu-se la: fonduri naționale,
externe și proprii. Acest fapt denotă o vulnerabilitate, or în lipsa unor estimări, cel puțin orientative
privind costul de realizare a unei intervenții/acțiuni/obiectiv, este practic imposibil să planifici
resursele necesare indiferent de sursa de acoperire. Reieșind din cele menționat, se recomandă,
estimarea și divizarea costurilor per obiective/acţiuni distincte.
Țintele strategice/direcțiile prioritare de acțiune sunt formulate în proiecte/inițiative
specifice și coerente de implementare. După cum a fost menționat în cazul criteriilor analizate
mai sus, cu referire la dimensiunea de gen, expres, este formulat doar un singur obiectiv strategic,
însă fără a fi detaliat în acțiuni distincte a ce anume urmează a fi realizat în cadrul campaniei de
conștientizare și de promovare a economiei verzi. Astfel, putem presupune că vor fi distribuite
pliante sau informația relevantă va fi făcută publică/diseminată doar electronic pe pagina web a
Consiliului Raional, eventual și pe cele ale altor entități publice, de asemenea, putem presupune
că vor fi organizate diverse ateliere de lucru, Focus Grupuri etc. în cadrul cărora se vor discuta
noțiunea și beneficiile antreprenorialului social. În asemenea situație, nu putem vorbi că suntem
în situația unei planificări strategice eficiente. Este esențial ca pentru fiecare obiectiv strategic să
fie clar trasate acțiunile ce urmează a fi realizate pentru atingerea obiectivului dat, complementar,
în cazul fiecărei acțiuni să fie determinat responsabilul/responsabilii, termenul de realizare și
costul/resursele necesare.
Implementarea obiectivelor egalității de gen se bucură de susținere politică pentru a fi
implementate cu succes. În eventualitatea revizuirii și ajustării SDSE în vederea transformării
acesteia într-un document de politici publice, sensibil la dimensiunea de gen, considerăm că va
exista suficientă susținere politică pentru ca obiectivele acesteia să fie implementate. Un
argument în susținerea acestei idei este că, conducerea Raionului Telenești a acceptat să
realizeze un audit de gen, în cadrul Consiliului Raional, sub aspect instituțional, dar și al politicilor
și serviciilor pe care acesta le prestează comunității. Realizarea auditului de gen, va permite
înțelegerea modului în care egalitatea de gen este abordată în cadrul Consiliului, atât în cadrul
politicilor, procedurilor și practicilor interne, cât și extern, la elaborarea și evaluarea politicilor și
furnizarea serviciilor publice și, desigur, va dezvălui domeniile care necesită îmbunătățire.
Dispoziția Președintei Raionului nr. 99 din 19 iulie 2022 cu privire la constituirea Grupului de lucru
pentru elaborarea Planului de local de promovare a egalității de gen și a Raportului de Audit de
Gen, reprezintă expresia formalizată a acestui angajament.
Recomandări pe marginea documentului de politică publică Strategia de dezvoltare socioeconomică a Raionului Telenești pentru anii 2021-2027
Reieșind din cele menționate supra, concluzionăm că SDSE este un document, care ignoră
dimensiunea egalității de gen și, prin urmare, ignoră normele, rolurile și relațiile de gen și, deși

este construită pe baza principiului de egalitate și echitate, tratându-i pe toți la fel, consolidează
discriminarea de gen prin neconsiderarea acesteia, ignorând diferențele în ceea ce privește
oportunitățile și alocarea resurselor pentru necesitățile și interesele femeilor și bărbaților, tratați
distinct, ca ființe sociale diferite.
Astfel, recomandările pentru a asigura abordarea integratoare de gen în cadrul SDSE, s-ar referi
la următoarele:
➔ Consolidarea părții analitice a documentului cu indicatori sensibili la gen, inclusiv date
dezagregate după criteriul de gen;
➔ Evidențierea clară a problemelor cu care se confruntă bărbații și femeile din Raionul
Telenești, acestea port fi probleme comune pentru ambele sexe sau pot varia;
➔ Analiza în rădăcină a cauzelor/factorilor cauzali care nasc și/sau perpetuează aceste
probleme. Factorii cauzali pot fi de 3 tipuri: (i) factorii instituționali sau responsabilii autoritățile care sunt mandatate cu putere de stat pentru a elabora, implementa sau
supraveghea implementarea politicilor publice; (ii) titularii de drept - persoanele influențate
direct de inegalitățile de gen identificate; (iii) piața - mediul care înconjoară titularii de drept
și care poate influența manifestarea și amploarea unei inegalități de gen (de ex: percepții
și stereotipuri).
➔ Asigurarea unui proces de consultare publică, în cadrul căruia să fie asigurată
reprezentarea în mod egală a bărbaților și femeilor, eventual cu participarea unui
facilitator/moderator cu cunoștințe temeinice în domeniului egalității de gen, care să
direcționeze discuțiile pe filiera potențialelor probleme cu care se confruntă fiecare dintre
participanți, pornind de la rolul pe care aceștia/acestea și-l atribuie în
familie/serviciu/societate sau rolul atribuit de mediul din care provin. De cele mai multe
ori, persoanele pot să nu fie conștienți de faptul că se află într-o situație de inegalitate în
raport cu reprezentanții/reprezentantele celuilalt sex.
➔ Formularea unor obiective strategice, care corespund criteriului SMART, și care țintesc în
mod evident combaterea situațiilor de inegalitate de gen sau promovare a egalității de
gen. Obiectivele vor fi formulate astfel încât să exprime situația opusă (măsurabilă) a
problemelor de inegalitate de gen identificare în analiza situației;
➔ Formularea pentru fiecare obiectiv specific a una sau mai multe acțiuni distincte. Acțiunile
trebuie să fie clare, delimitate în timp și, însoțite de costurile estimate;
➔ Acțiunile pentru realizarea obiectivelor specifice trebuie să țintească factorii cauzali care
nasc și/sau perpetuează inegalitățile de gen;
➔ Reconsiderarea cadrului de monitorizare și evaluare a SDSE, prin fortificarea acestuia cu
indicatori sensibili la gen, pentru a urmări progresul în soluționarea inegalităților de gen;
➔ Planificare și alocarea de resurse corespunzătoare realizării fiecărei acțiuni din plan, fie
că aceasta este orientată spre eliminarea unei inegalități de gen, fie are un scop mai
general;
➔ Menținerea susținerii politice față de importanța asigurării perspectivei de gen în cadrul
activității Consiliului Raional, a politicilor și serviciilor prestate comunității.

Integrarea egalității de gen în aplicarea programelor și activităților de cooperare
tehnică
În mod asumat, perspectiva de gen în cadrul Consiliului raional Telenești, a Aparatului
Președintelui raionului, precum și structurilor din subordinea Consiliului raional, a început să fie
abordată, ca urmare a semnării, în toamna anului 2021, a Acordului de colaborare cu A.O.
„Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert” Moldova”. Concluzia se bazează pe
faptul că, documentele elaborate și aprobate de Consiliu și/sau Președintele raionului, până la
acea etapă, omiteau, cu mici excepții, referințele la egalitatea de gen, egalitatea de șanse și nondiscriminarea bazată pe criteriul de sex. Excepțiile se referă la documentele de politici aprobate
în domeniului asigurării sănătății și protecției sociale, dar care, fiindcă constituie programe
teritoriale ale documentelor similare aprobate la nivel național, au preluat, cu unele ajustări de
denumiri și date, obiectivele, acțiunile și indicatorii de monitorizare reflectați în documentele

aprobate de Guvern. Lipsa prezentării datelor dezagregate pe sexe, a indicatorilor sensibili la gen
în compartimentele de analiză a situației, definire a problemei și identificare a cauzei aferente
fiecărui document de politici în parte, reprezintă argumente în acest sens. Mai mult decât atât,
deși, în marea lor majoritate, se menționează despre obligativitatea prezentării către Consiliul
raional a rapoartelor anuale de monitorizare privind implementarea obiectivelor și atingerea
indicatorilor setați, din analiza ordinilor de zi ale ședințelor Consiliului, pentru ultimii 5 ani,
prezentarea spre informare a unor astfel de rapoarte9 nu a fost identificată, fapt ce ne permite să
concluzionăm că, preluarea în textul documentelor de politici teritoriale a intervențiilor,
indicatorilor (dezagregați pe gen), a obligației de a monitoriza și prezenta/audia rapoarte anuale,
nu a constituit un angajament asumat.
Similar, în proiectele de cooperare tehnică, inclusiv diverse acorduri de parteneriat și colaborare,
stabilite între administrația publică locală de nivelul al II-lea a raionului Telenești și alți actori locali,
naționali sau internaționali (de ex: și A.O. „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei”; A.O.
Concordia”, Județele Iași și Neamț din România) nu s-a acordat prioritate perspectivei de gen în
relațiile de colaborare, precum și în cadrul activităților ce urmau/urmează a fi întreprinse în temeiul
acestor acorduri.
În cadrul Deciziilor Consiliilor raionale prin care s-a aprobat participarea și realizarea proiectelor
de cooperare transfrontalieră, depuse în contextul Programul Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, inclusiv dispunerea de alocări financiare din bugetul raional
pentru onorarea contribuției de co-finanțare la implementarea proiectelor respective, reflectarea
dimensiunii de gen este omisă cu desăvârșire. Neavând acces la formularele de aplicare conexe
proiectelor menționate, putem doar să deducem că acestea ar fi trebuit în mod obligatoriu să se
refere la modul în care vor influența pozitiv reducerea inegalităților de gen, or conform cerințelor
Programului, toate proiectele trebuiau să ia în considerare în mod adecvat aspectele legate de
gen – cum ar fi egalitatea de șanse, drepturile, distribuirea beneficiilor, responsabilitățile pentru
bărbați și femei. Omiterea aspectelor respective în cadrul Deciziilor Consiliului raional, vorbesc
despre gradul redus de conștientizare a importanței perspectivei de gen în stabilirea obiectivelor
de dezvoltare atât din partea specialiștilor care au elaborat proiectele de decizie, cât și din partea
factorilor decizionali, care le-au examinat și aprobat.

Sisteme și instrumente utilizate pentru monitorizare și evaluare
Pentru administrația publică din Republica Moldova, procesul de monitorizare și evaluare a
intervențiilor, politicilor și programelor, continuă să reprezinte o provocare. Această vulnerabilitate
constă, în primul rând, în gradul redus de conștientizare a decidenților a importanței utilizării
datelor statistice și informațiilor factologice în procesul de elaborare a politicilor.
Utilizarea fragmentară a datelor în procesul decizional, a cauzat în timp, un impact negativ pentru
procesul de colectare, producere și diseminare a datelor statistice oficiale. Odată cu adoptarea
de către Guvern al unui nou cadru metodologic10, care ghidează autoritățile în procesul de
planificare strategică și operațională, problema calității sistemului de monitorizare și evaluare a
politicilor a devenit o prioritate pentru coordonatorii de politici.
În linii generale, pentru asigurarea unui sistem de monitorizare și evaluare eficient și consecvent,
fiecare entitate responsabilă de coordonarea implementării și monitorizării politicilor, trebuie să
respecte un șir de principii, reflectate în figura de mai jos.

9

Rapoarte sunt prezentate doar în contextul prezentării spre aprobare a unui nou document de politici ca urmare
a expirării precedentului. Pentru documentele de politici expirate în anul 2020 și 2021 nu au fost identificate
rapoarte de evaluare, la fel ca și pentru documentele aflate încă în proces de implementare.
10
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121921&lang=ro
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Figura nr. 6: Principiile sistemului de Monitorizare și Evaluare. Sursa: Comisia Europeană „Better
Regulation Toolbox”

Analiza documentelor de politici ale raionului Telenești, precum și opinia exprimată de consilierii
și consilierele în interviurile realizate, putem afirma că se respectă doar câteva din aceste principii,
și anume cele referitoare la stabilirea cadrului de monitorizare și evaluare la etapa de planificare
a politicii, desemnarea responsabililor de monitorizare și elaborare a rapoartelor, precum și
identificare setului de indicatori și date necesare pentru aprecierea atingerii acestora. Ulterior,
lanțul activităților este întrerupt, or nu este descris procesul cum vor fi colectate datele, nu sunt
desemnați responsabilii pentru colectarea, producerea și analiza acestora etc.
Situația devine mult mai critică cu referire la indicatori sensibili la gen și datele dezagregate pe
sexe. Din informația prezentată de persoanele intervievate, date dezagregate pe sexe ar trebui
să fie în cadrul structurilor responsabile de colectarea datelor, însă acestea (datele) sunt omise
în procesul de analiză din varii motive: necunoașterea și conștiinciozitate redusă față de
importanța lor; insuficiență de timp; reticența structurilor responsabile de a prezenta informația
respectivă (de ex: servicii desconcentrate în teritoriu); capacități limitate de analiză.
Prin urmare sistemul de monitorizare și evaluare politicilor și programelor în general, inclusiv din
perspectiva dimensiunii de gen, este sub-dezvoltat și necesită consolidat semnificativ.

Gestionarea informației şi cunoștințelor despre de gen în
entitățile auditate
Gestionarea informațiilor și cunoștințelor
În conformitate cu prevederile lit. s 1), alin.(1) al art. 43 din Legea nr.436/2006 cu privire la
administrația publică locală11, printre competențele Consiliului raional se enumeră aprobarea de
programe şi luarea deciziilor cu privire la organizarea campaniilor de informare în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; desemnarea, în condiţiile legii, a unității gender locală,
examinarea rapoartelor despre situaţia în domeniu (egalității de gen) şi adoptarea decizilor pe
marginea lor; examinarea plângerilor persoanelor care se consideră victime ale discriminării.
Competențele menționate au fost atribuite autorității deliberative la nivel de raion în anul 2016,
prin Legea nr. 71/2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative 12, cu toate
acestea, analiza documentelor și chestiunilor aflate pe ordinea de zi ale ședințelor Consiliului
raional Telenești, în perioada 2017-2022, ne permite să concluzionăm că, norma legală
respectivă nu se aplică, or nu au fost puse în discuții, abordate probleme, aprobate decizii
referitoare la domeniul egalității de șanse între femei și bărbați în raionul Telenești, excepție
constituind alocarea a 15 mii lei pentru măsuri de promovare a egalității de gen în contextul
aprobării Bugetului raionului pentru anul 2022.
Mai mult decât atât, prevederile art. 53, ale Legii nr. 436/2006, redau care sunt și competențele
Președintelui raionului, în materie de asigurare a egalității de gen. Astfel, lit. p 1) a articolului
prenotat, stabilește că pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii administraţiei publice de
nivelul al doilea, preşedintele raionului asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul
de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială;
colaborează în acest domeniu cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale;
coordonează activitatea unităţii gender; organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la
subiectul respectiv în cadrul şedinţelor consiliului raional și propune soluţii pentru îmbunătăţirea
situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a
cauzelor care le-au generat și, în realizarea acestor competențe, potrivit alin. (2), lit. c 1) al art. 51,
președintele este asistat de Aparatul Președintelui.
În acest sens, constatăm că Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aparatului Preşedintelui
raionului Teleneşti, abrobat prin Decizia nr. 3/8 din 21 august 2014, nu a fost adus în conformitate
cu modificările legislative operate în 2016 în Legea cu privire la administrația publică locală (prin
Legea nr. 71/2016) și respectiv, printre atribuțiile autorității executive de nivelul al II-lea, în cadrul
raionului Telenești, nu se regăsesc competențele de executare a deciziilor consiliului raional în
materie de promovare a dimensiunii de gen, precum și de coordonare a unității gender.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aparatului Preşedintelui raionului reprezintă un
instrument esenţial pentru funcţionarea eficientă, eficace şi transparentă a oricărui Consiliul
raional. În consecinţă, este important ca Regulamentul dat să fie revizuit, astfel încât, să se
asigure că este accesibil pentru toate persoanele interesate, şi nu exclud, impun restricţii sau
discriminează femeile şi bărbații, asigură un limbaj neutru, cu alte cuvinte, un limbaj sensibil la
dimensiunea de gen care nu incorporează terminologie generică masculină sau dimpotrivă
feminină.
Complementar, atribuțiile autorității executive în domeniul promovării egalității de gen, sunt omise
și în cadrul deciziei Consiliului Raional Telenești nr. 2/16 din 11 aprilie 2012 privind organigrama
şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor și altor subdiviziuni
din subordinea Consiliului raional Telenești.
În lumina celor expuse, se evidențiază faptul, că în cadrul Aparatului Președintelui raionului
Telenești, a direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din cadrul raionului, contrar prevederilor
legislației în vigoare, este omisă colectarea, adaptarea, diseminarea și utilizarea într-o manieră
structurată a informației privind dimensiunea de gen, precum și această sarcină nu este
atribuită/delegată niciunui funcționar public din cadrul entităților enumerate.
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Servicii și imagine publică
Organizațiile partenere și persoanele din afara mediului Consiliului raional și Aparatului
Președintelui, intervievate în procesul de realizare a auditului de gen, au menționat că nu au
acordat atenție și nu au sesizat, în activitatea administrației publice raionale și/sau locale, aspecte
referitoare la promovarea egalității de gen, în politicile, serviciile și interacțiunea acestora cu
publicul.
Mai mult decât atât, reprezentanții și reprezentantele organizațiilor partenere, au menționat că în
procesele de negociere a acordurilor de colaborare, nu a fost abordată necesitatea asigurării în
activitățile ulterioare, a egalității de șanse și tratament egal față de bărbați și femei. De asemenea,
în situațiile în care se solicită prezentarea diverselor rapoarte de activitate sau prezentarea
acestora, se realizează din inițiativă proprie, de exemplu privind numărul beneficiarilor de servicii,
informația respectivă se prezintă în mod general, fără a fi dezagregată pe sexe, chiar dacă în
rapoartele prezentate partenerilor de dezvoltare naționali și internaționali, dezagregarea datelor
pe sexe reprezintă o cerință obligatorie.
Astfel, se evidențiază că societatea civilă percepe atitudinea administrației publice față de
perspectiva de gen ca fiind una neutră.
Totodată, analizând materialele informative ale Consiliului raional, Aparatului Președintelui
raionului și subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, prin care este prezentată activitatea
generală a autorităților administrației publice locale menționate, disponibile pe pagina web oficială
și pe panourile informative amplasate în incinta și proximitatea sediului Consiliului raional, se
atestă utilizarea constantă a unui limbaj neutru la gen.

Procese, resurse şi mediu integrate la dimensiunea de gen
Integrarea dimensiunii de gen în procesele decizionale
În cadrul entităților auditate, procesul de luare a deciziilor este ghidat de prevederile cadrului
normativ aferent creației legislative, precum și competențelor exprese atribuite prin Legea
nr.435/2006 cu privire la descentralizarea administrativă și Legea nr. 436/2006 cu privire la
administrația publică locală.
Responsabil de organizarea și asigurarea legalității procesului decizional este Secretarul
Consiliului raional, care în virtutea acestui mandat, îndeplinește următoarele activități: (i)
înștiințează persoanele interesate despre convocarea Consiliului raional; (ii) avizează proiectele
de decizie; (iii) contrasemnează deciziile; (iv) asigură transparența în procesul decizional.
Proiectele deciziilor elaborate de către subdiviziunile Aparatului Președintelui, Direcțiile și
serviciile din subordinea Consiliului raional și, care urmează a fi supuse discuțiilor și aprobării în
cadrul ședințelor Consiliului raional, se publică pe pagina web a autorității la rubrica transparență
decizională. Totodată, ședințele Consiliului raional poartă un caracter public și orice persoană
interesată este în drept să participe în cadrul acestora. Conform celor menționate de
reprezentanții Aparatului Președintelui raional, alte forme de consultări publice nu se aplică în
procesul decizional, or societatea manifestă un grad redus de participare și activism civic.
În dependență de domeniul de politici aferent deciziei sau dispoziției, care urmează a fi luată, în
procesul de elaborare, consultare și avizare a acesteia, sunt implicate subdiviziunile de profil atât
din cadrul Aparatului Președintelui, cât și din cadrul direcțiilor și serviciilor subordonate sau
fondate de Consiliul raional. După cum am putut vedea în secțiunea Profilul autorității, există o
reprezentative echitabilă de gen în cadrul entităților auditate, inclusiv în poziții de conducere.
Acest fapt ne permite să concluzionăm că, în procesul decizional, femeile participă deopotrivă cu
bărbații sau viceversa.
Pentru fiecare decizie sau dispoziție aprobată de Consiliul raional sau Președintele raionului, se
stabilește persoana sau subdiviziunea responsabilă de organizarea implementării, precum și
implementarea/executarea nemijlocită a acesteia, stabilindu-se totodată, modalitatea de
monitorizare și raportare privind mersul și/sau progresul în implementarea deciziei/dispoziției. Cu
toate acestea, cel puțin în partea ce vizează programele (documente de politici pe termen mediu),
conform ordinelor de zi ale ședințelor Consiliului raional, publicate pe pagina web pentru perioada
anilor 2017-2022, se atestă că rapoarte privind implementarea acestora se prezintă Consiliului
doar la finalizarea perioadei de implementare, atunci când se propun programe pentru
următoarele cicluri de planificare. Astfel, lipsește un proces de monitorizare continuu, care să
permită autorităților să intervină, după caz, cu corecții ale intervențiilor și/sau optimizări de
resurse. Mai mult decât atât, și în cazul rapoartelor finale de monitorizare/evaluare, informația
prezentată nu cuprinde toți indicatorii stabiliți inițial în document.
Deși dețin puțin peste a treia parte din numărul total de mandate, femeile consilier participă în
mod egal la discuții, precum și la moderarea ședințelor Consiliului raional.
Pentru consultarea și avizarea specializată a proiectelor de decizii, la nivelul Consiliului raional
au fost create trei Comisii consultative de specialitate: (i) Comisia consultativă pe probleme
economice, finanțe și buget; (ii) Comisia consultativă pe probleme de administrație publică și (iii)
Comisia consultativă pe probleme sociale. Reprezentarea pe sexe în cadrul comisiilor menționate
este similară modului în care femeile și bărbații tind să-și aleagă cariera profesională, astfel în
domeniile sociale predomină femeile, iar în cele legate de guvernare, management, economice
– predomină bărbații.

Comisia consultativă pe
problemă economice, finanțe
și buget

Bărbați - 8

Femei - 3

Comisia consultativă pe
probleme de administrație
publică

Bărbați - 9

Femei - 2

Comisia consultativă pe
probleme sociale

Bărbați - 4

Femei - 7

Figura nr. 12. Reprezentarea pe sexe a membrilor în cadrul Comisiilor consultative de specialitate ale
Consiliului raional Telenești, în baza Deciziei nr. 5/1 din 11 noiembrie 2019

Dacă este să ne referim nemijlocit la integrarea dimensiunii de gen în procesele decizionale,
atunci, astfel după cum este menționat în cadrul secțiunii dedicate Reflectării integrării
perspectivei de gen a entității în obiectivele, programele și bugetul acesteia, există un grad redus
de integrare a perspectivei de gen în cadrul organizării activității și politicilor elaborate de
autoritățile administrației publice locale de nivelul al II-lea ale raionului Telenești. Contrar
prevederilor normative, Consiliul raional nu a luat încă o decizie privind crearea unității gender în
cadrul Aparatului Președintelui și, respectiv, atribuțiile acesteia nu sunt realizate/asigurate.
Începând cu anul curent, bugetul raionului Telenești prevede linia de cheltuieli pentru măsuri
dedicate asigurării egalității de șanse între femei și bărbați, în cadrul programului bugetar
Protecție socială. Astfel, putem deduce că o singură direcție în cadrul entităților auditate ia în
considerarea dimensiunea de gen în realizarea intervențiilor sale, însă astfel cum a fost menționat
și anterior, planul de activitate pentru anul 2022 al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei
omite planificarea a careva acțiuni distincte pentru promovarea egalității de șanse.

Personal și resurse umane
Raportul dintre bărbați și femei în cadrul autorităților publice locale de nivelul al II-lea se
caracterizează ca fiind unul echilibrat, la nivel de conducere, însă mai puțin la nivel de execuție,
or numărul femeilor în poziții de execuție este de 4 ori mai mare decât al bărbaților. Conform celor
menționate de persoanele intervievate, entitățile auditate mențin un echilibru de gen prin
aplicarea de proceduri de recrutare și selecție bazate pe principiile transparenței, nondiscriminării și asigurării tratamentului egal față de bărbați și femei.
Cu toate acestea, în cadrul Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din
subordinea președintelui raionului, instituită prin Dispoziția nr. 03 din 2 ianuarie 2020, se atestă
în componența sa, un decalaj de gen semnificativ (8 bărbați, printre care președintele și
vicepreședintele Comisiei și, doar 2 femei în calitate de membre). Acest fapt nu încurajează
promovarea egalității de gen în cadru autorității locale.
Conform discursurilor din cadrul interviurilor, autoritatea publică locală asigură politici favorabile
responsabilităților familiale și compatibilității dintre muncă și familie. În același timp, conform
Contractului colectiv de muncă pentru anii 2021-2022, în cadrul entității auditate nu se aplică o
abordare unitară privind responsabilitățile familiare ale angajaților și angajatelor. De exemplu,
doar femeilor li se asigură dreptul la concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani și
pauze pentru masă, precum și oferirea unei zile libere pentru însoțirea copilului la instituțiile
școlare în clasa I și a II-a.
Totodată, Contractul colectiv de muncă prevede că contractele individuale de muncă se încheie
fără discriminări pe criterii politice, etnice și confesionale fără a face referire la potențiale
discriminări bazate pe gen. Un punct forte este faptul că acest act prevede asigurarea remunerării
egale pentru muncă egală în cadrul entității.

Documentația cu privire la personal (Contractul colectiv de muncă, Fișele de post, Contractele
individuale de muncă) poartă un caracter neuniform și fragmentat privind abordarea perspectivei
de gen în stabilirea drepturilor și obligațiilor în raporturile de muncă.
Din răspunsurile persoanelor intervievate se atestă că nu se acordă nicio atenție limbajului și
comportamentului sexist și problemelor legate de hărțuirea sexuală, această se explică fie prin
faptul că personalul nu cunoaște și/sau nu conștientizează existența acestora, fie autoritatea nu
are nicio abordare instituționalizată în acest sens precum proceduri de depunere a plângerii în
cazul violenței/hărțuire la locul de muncă. Excepție sunt câteva contracte individuale de muncă
încheiate în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei sunt prevăzute norme ce
reglementează obligațiile angajatorului în partea ce vizează prevenirea discriminării bazate pe
gen și cazurilor de hărțuire sexuală.

Cultura organizațională
Prejudecățile și stereotipurile de gen, precum și alte practici bazate pe rolurile tradiționale pentru
femei și bărbați, sunt obstacole majore pentru abilitarea femeilor, menținând un statut diminuat al
femeii în societate și respectiv în viața social-economică, ceea ce deseori, determină impacturi
negative față asigurarea accesului femeilor la diverse resurse.
Ca urmare a analizei documentației, inclusiv a Proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului
raional, autoritățile administrației publice locale nu promovează în mod proactiv, perspectiva de
gen în deciziile pe care le aprobă. Totodată, politicile și programele raionale omit măsuri
sistematice, concrete de asigurare a egalităţii de gen printre funcţionarii/funcționarele şi/sau
consilierii/consilierele.
De asemenea respondenții la interviu și focus-grup nu conștientizează problemele și aspectele
legate de gen și, nu le recunosc ca probleme sau ca impedimente, care afectează calitatea actului
de guvernare locală.
Conform mesajelor din cadrul interviurilor și focus-grupului, autoritățile publice raionale nu sunt
angajate pe deplin pentru o transformare a comportamentelor în împuternicirea femeilor și
bărbaților, la nivel de raion, de a-și valorifica la maxim potențialul.

Percepţia egalităţii de gen
Percepția realizărilor/rezultatelor în domeniul egalității de gen
Conform analizei răspunsurilor intervievaților, referitoare la perceperea succesului și rezultatelor
privind egalitatea de gen în cadrul activității, politicilor și programelor autorităților publice raionale,
acestea sunt percepute neuniform, fragmentar și superficial.
Majoritatea respondenților nu percep schimbări de rezultate datorită integrării perspectivei de gen
în activitatea Consiliului și, nu acordă o importanță corespunzătoare acestei dimensiuni. Acest
fapt a fost constat şi în discursul respondenţilor la interviuri, care nu percep în nici un fel realizările
în domeniul egalităţii de gen din partea Consiliului raional Teleneşti.
Mai mult ca atât, discuţiile din cadrul focus grupului nu recunosc cu vehemență nici un aspect al
inegalităţilor de gen, considerând că nici nu există o astfel de problemă în cadrul Consiliului
raional Teleneşti şi în comunitatea locală și chiar la nivel de republică. Totuşi, s-a putut observa
în urma a 2 interviuri unele forme de conştientizare incipientă a percepţiei realizărilor egalităţii de
gen, datorită sensibilizării subiectului ca urmare a instruirilor avute de către angajaţii/angajatele
şi partenerii Consiliului raional Teleneşti.
Consilierii și consilierele raionali/raionale nu percep și nu recunosc relevanța integrării dimensiunii
de gen în obiectivele politicilor publice elaborate de Aparatul Președintelui, Direcțiile și serviciile
subordonate Consiliului raional. În general, fenomenul egalității de gen este perceput de
societate, dar și în cadrul autorităților publice locale Telenești doar prin prisma participării femeilor
la alegeri și în pozițiile de manager/conducător de autoritate. Impactul dimensiunii de gen asupra
celorlalte dimensiuni social-economice și de mediu nu este luat în considerare și nu se bucură de
o abordare complexă și sistemică.

Lecții învățate din exercițiul de audit de gen.
1. Rolul autorității publice locale de nivelul al II-lea este unul semnificativ în procesul de
promovare și asigurare a egalității de gen, iar acolo unde acest rol rămâne a fi
neconștientizat sunt necesare măsuri și eforturi de sensibilizare și informare;
2. Dezvoltarea dimensiunii de gen necesită implicarea expertizei, cunoștințelor, abilităților,
gestionarea informației în materie de gen, iar în cazul neimplicării integrarea dimensiunii
de gen rămâne neutră în cadrul autorităţii;
3. Autoritățile trebuie să aloce suficient timp și resurse pentru procesul de colectare a datelor
dezagregate necesare pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale;
4. Exercițiul de planificare bugetară trebuie să fie alineat la principiile bugetării participative
și sensibile la dimensiunea de gen;
5. Abordarea participativă este importantă în exercițiul procesului decizional, precum și în
procesul de monitorizare și evaluare a acestora. Participarea poate fi facilitată prin
implicarea organizațiilor societății civile și partenerilor sociali din comunitate;

Anexe
Anexa 1: Analiza generală a politicilor, programelor și altor tipuri de documente
elaborate de autoritățile administrației publice de nivelul II, ale raionului Telenești
PARTEA 1
Consiliul Raional Telenești, Aparatul Președintelui Raional, Direcțiile și
serviciile subordonate Consiliului raional
Tipul de document

Titlul documentului

Punctaj

Personal și resurse umane,
documente specifice
activității entității

1.
Contractul colectiv de muncă al Aparatului Președintelui și
subdiviziunilor din subordinea consiliului raional pentru anii 2021
– 2022;
2.
Dispoziția Președintelui Raionului Telenești nr. 03 din 2
ianuarie 2020 cu privire la constituirea comisiei de concurs
pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din subordinea
președintelui raionului;
3.
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 1/4 din 21
ianuarie 2022 cu privire la graficul concediilor pentru personalul
de demnitate publică, secretarul Consiliului raional, șefilor
subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional pentru anul
2022;
4.
Decizia Consiliului Raional Telenești nr.2/6 din 12 iulie
2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea
și funcționarea Consiliului raional, cu modificările și completările
ulterioare;
5.
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 3/8 din 21 august
2014 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a
Aparatului Președintelui Raionului Telenești;
6.
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 5/1 din 18
noiembrie 2019 cu privire la constituirea Comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului raional”;
7.
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 3/10 din 25 mai
2017 cu privire la avizarea Regulamentului de activitate al IMSP
Spitalul raional Telenești și aprobarea Consiliul Administrativ al
Instituției;
8.
Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/14 din 14
octombrie 2021 cu privire la organizarea și funcționarea
Bibliotecii Publice Raionale „Vasile Alecsandri” din or. Telenești;
9.
Dispoziția Președintelui Raionului Telenești nr. 111 din 22
august 2022 cu privire la delegarea grupului de lucru pentru
elaborarea Planului local de promovare a egalității de gen și a
raportului de Audit de gen, în perioada 22-23.08.2022;
10. Dispoziția Președintelui Raionului Telenești nr. 04 din 9
ianuarie 2020 cu privire la formarea Comisiei de licitație al
Consiliului raional”;

2,83

Programul reuniunilor
personalului

11. Proces - verbal nr. 03 din 16 iunie 2022 al ședinței
ordinare a Consiliului Raional Telenești;
12. Proces - verbal nr. 02 din 31 martie 2022 al ședinței
ordinare a Consiliului Raional Telenești;
13. Proces - verbal nr. 01 din 21 ianuarie 2022 al ședinței
extraordinare a Consiliului Raional Telenești;

2,5

Planuri

14. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 1/3 din 21
ianuarie 2022 cu privire la Programul de activitate al Consiliului
raional Telenești pentru anul 2022;
15. Planul de activitate pentru anul 2022 a Direcției Asistență
Socială și Protecția Familiei Telenești;

0

Politici/programe și buget

16. Strategia de dezvoltare social-economică a raionului
Telenești pentru anii 2021-2027;
17. Strategia de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilități în raionul Telenești pentru anii 2020-2025;

1,83

18. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/19 din 7 aprilie
2017 cu privire la aprobarea Strategiei de Comunicare a Direcției
Asistență Socială și Protecția Familiei;
19. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/12 din 26 aprilie
2018 cu privire la raportul de executare a Programului teritorial
de combatere a hepatitelor virale B, C și D și aprobarea
Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C și D
pentru anii 2018-2021;
20. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 3/9 din 25 mai
2017 cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al
cancerului pentru anii 2017-2025;
21. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 1/6 din 26
ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Programului teritorial de
prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi infecțiilor cu
transmitere sexuală pentru anii 2017-2020;
22. Decizia Consiliului Raional Telenești nr.1/7 din 26 ianuarie
2017 cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni pentru
anii 2017 – 2020 privind implementarea Strategiei naționale de
prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020;
23. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 6/9 din 13
decembrie 2018 cu privire la aprobarea Programului teritorial de
prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021;
24. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/8 din 26 iulie
2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare în
domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a raionului Telenești
2018-2022;
25. Decizia Consiliului Raional Telenești nr.4/12 din 14
octombrie 2021 cu privire la Programul pentru întreținerea
drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2022;
26. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/1 din 31 martie
2022 cu privire la raportul de executare al bugetului raional
pentru anii 2021;
27. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/18 din 29 mai
2020 cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru
securitatea circulației rutiere și aprobarea Planului de acțiuni
sectorial (2020 - 2021) în scopul implementării Strategiei
naționale pentru securitatea circulației rutiere;
28. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/12 din 5
noiembrie 2020 cu privire la Programul pentru întreținerea
drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2021;
29. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/12 din 14
octombrie 2021 cu privire la Programul pentru întreținerea
drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2022;
30. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/8 din 31 martie
2022 cu privire la Programul de dezvoltare a rețelei instituțiilor
de învățământ general al căror fondator este Consiliul raional
Telenești pentru perioada anilor 2022-2025;
31. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 1/1 din 23
februarie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Centrului de plasament „Aproape de
Tine” și costurile pentru întreținerea Centrului nominalizat, în
anul curent;
32. Cu privire la aprobarea Strategiei de Comunicare a
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru perioada
2017-2022;
33. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 6/8 din 28
septembrie 2017 cu privire la aprobarea Strategiei de
comunicare pentru schimbarea comportamentală față de
Programul Teritorial de Imunizări pentru anii 2016-2020;
34. Decizia Consiliului Raional Telenești nr.5/2 din 10
decembrie 2021 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru
anul 2022;
35. Decizia Consiliului Raional Telenești nr.2/3 din 27 aprilie
2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind alocarea
contribuției la proiectele accesate de autoritățile publice locale
din raionul Telenești;

Rapoarte

36. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/12 din 29 mai
2020 cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială și
Protecția Familiei Telenești pentru anul 2019;
37. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/1 din 26 aprilie
2018 cu privire la activitatea Aparatului Președintelui raionului,
direcțiilor și secțiilor din subordinea Consiliului raional în anul
2017” și obiectivele prioritare pentru anul 2018

0

Consultanță/Cooperare
tehnică

38. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/3 din 31 martie
2022 cu privire la Acordul de parteneriat între Consiliul raional
Telenești și Filiala din Republica Moldova a Fundației „CRED –
Centrul Româno - Elvețian pentru dezvoltarea sistemului de
sănătate” din România;
39. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/10 din 14
octombrie 2021 cu privire la Acordul de cooperare între Județul
Iași din România și raionul Telenești din Republica Moldova;
40. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/11 din 14
octombrie 2021 cu privire la Acordul de parteneriat cu A.O.
„Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert”
Moldova”;
41. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 4/20 din 14
octombrie 2021 cu privire la Acordul de cooperare dintre
Consiliul Raional Telenești și A.O. „Agenția Regională de
Dezvoltare Durabilă Orhei”;
42. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 5/9 din 25 august
2017 cu privire la Acordul de cooperare între județul Neamț,
România și Raionul Telenești, Republica Moldova;
43. Dispoziția Președintelui Raionului Telenești nr. 99 din 19
iulie 2022 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru
elaborarea Planului local de promovare a egalității de gen și a
raportului de Audit de gen;
44. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/22 din 29 mai
2020 cu privire la Acordul de parteneriat cu A.O. Concordia” și
organizarea și funcționarea camerei multi-senzoriale pentru
utilizarea terapiei „Snoezelen” ;
45. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 8/7 din 14
decembrie 2017 cu privire la aprobarea Acordurilor de
colaborare dintre: Consiliului raional și Organizația
Necomercială Fundația Creștină „Titus”, Consiliul raional și
Asociația Obștească „Concordia. Proiecte Sociale”.
46. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/17 din 29 mai
2020 cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția
drepturilor omului;
47. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 2/17 din 26 aprilie
2018 cu privire la realizarea proiectului „Togehter for Health” în
cadrul Programului Operațional Comun România-Republica
Moldova 2014-2020”;
48. Decizia Consiliului Raional Telenești nr. 3/1 din 31 mai
2022 cu privire la realizarea proiectului „Identitate și memorie –
o abordare transfrontalieră multietnică” în cadrul Programului
Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020”;

1,75

PARTEA 2
Tipul documentului

Numărul de documente
analizate

Scor total

Scorul mediu
(scorul total împărțit la

(Suma scorului tuturor
casetelor de documente
analizate)

numărul de documente
analizate)

Personal și resurse
umane, documente
specifice activității entității

10

17

2,83

Programul reuniunilor
personalului

3

5

2,5

Planuri

2

0

0

Program și buget

20

11

1,83

Rapoarte

3

0

0

Consultanță/Cooperare
tehnică

11

21

1,75

Documente Administrative
1. Listele de personal, inclusiv specialiștii tehnici, personalul auxiliar, personalul național și
internațional implicat în proiecte și alte activități, categoria și principalele domenii de
responsabilitate ale acestora (de ex: contracte colectiv/individual de muncă, fișe de post,
organigramă etc).
2. Lista consultanților și termenii de referință ai acestora.
3. Rapoartele efectuate în ultimele trei luni anterioare auditului de gen.
4. Reglementări specifice entității, inclusiv politica și procedurile de personal.
5. Documente de politici/programe și buget anual și rapoartele privind executarea acestora
pentru anul anterior.
6. Codul de conduită/deontologic
7. Planurile de amplasare a birourilor
Analiza

Comentarii

Personal și resurse umane
Lista de personal arată că există o repartizare uniformă a posturilor
de conducere/execuție/personal tehnic între femei și bărbați.
0 1

2

3

4

5

Atât femeile, cât și bărbații sunt reprezentați în pozițiile decizionale
din entitate (de conducere).
0 1

2

3

4

5

Punctele focale și experții de gen sunt identificați pe lista de
personal sau pe o listă de sarcini separată, iar procentul din timpul
lor dedicat dimensiunii de gen este specificat.
0 1

2

3

4

5

Înregistrările (documente) indică faptul că personalul a participat la
cursuri și/sau seminare de sensibilizarea/formarea/consolidarea
capacităților despre dimensiunea de gen.
0 1

2

3

4

5

Raportul dintre bărbați și femei în cadrul autorităților
publice locale de nivelul al II-lea se caracterizează ca
fiind unul echilibrat, la nivel de conducere, însă mai
puțin la nivel de execuție, or numărul femeilor în
poziții de execuție este de 4 ori mai mare decât al
bărbaților.
La nivel de conducere, raportul dintre bărbați și femei
în cadrul autorităților publice locale de nivelul al II-lea
se caracterizează ca fiind unul echilibrat.
Prin prisma documentelor analizate, se evidențiază
faptul că prevederile cadrului normativ cu privire la
egalitatea de gen nu sunt încă aplicate în cadrul
structurii și activității entităților auditate. Sarcinile
caracteristice unității gender rămân a fi nedelegate în
cadrul Aparatului Președintelui raionului
La cursuri de instruire și formare în domeniul egalității
de gen au participat doar 28 de persoane, dintre care
2 persoane deținătoare a funcțiilor de demnitate
publică, 7 funcționari publici de conducere și,
respectiv, 21 funcționari publici de execuție.

Documentele privind planificarea angajărilor și succesiunii
personalului reflectă conștientizarea impactului pozitiv al politicilor
resurselor umane asupra dimensiunii de gen.
0 1

2

3

4

5

Regulamentele specifice unității de personal demonstrează că au
fost luate măsuri pentru promovarea unui echilibru de gen între
personalul din entitate și politicile și procedurile entității de suplinire
cu personal de personal ale organizației.
0 1

2

3

4

Nu au fost sesizate astfel de aspecte în cadrul
documentației analizate.

Nu au fost identificate astfel de aspecte în cadrul
documentației analizate.

5

Agendele ședințelor cu angajații/angajatele
Agendele ședințelor indică că problemele legate de dimensiunea
de gen sunt adesea abordate în cadrul reuniunilor periodice.
0 1

2

3

4

5

Atât bărbații, cât și femeile au participat activ la deliberări, astfel
cum se menționează în rezumatul sau procesul verbal al reuniunii.
0 1

2

3

4

Nu au fost identificate astfel de aspecte în cadrul
documentației analizate.

În procesul de discuții, participă activ atât femeile cît
și bărbații.

5

Planul de distribuire a birourilor
Planul de amplasare a birourilor arată o distribuție echitabilă a
birourilor atât pentru bărbați, cât și pentru femei.
0 1

2

3

4

N/A

5

Analiza

Comentarii

Documente de politici/programe și buget
Documentele de program și budget indică în mod clar obiectivele
și indicatorii de gen pentru entitate.
0 1

2

3

4

5

În partea ce vizează stabilirea de obiective și
indicatori de gen, majoritatea documentelor de politici
omit în conținutul lor indicarea acestora.
În Bugetul raional pentru anul 2022 au fost prevăzute
resurse financiare pentru realizarea obiectivului de
promovare a egalității de șanse între bărbați și femei.

Documentele de program și budget indică în mod clar ce resurse
sunt marcate pentru activitatea legată de gen.
0 1

2

3

4

5

În linii generale, doar în cazul documentelor de politici
pe domeniul protecției sănătății pot fi identificate
alocări de resurse pentru activități focusate pe
necesitățile femeilor
și
bărbaților.
Celelalte
documentele de politici însă, din motiv ce nu prevăd
activități nemijlocit orientate spre reducerea
inegalităților de gen, nu indică în mod clar resursele
direcționate pentru realizarea perspectivei de gen.
În Bugetul raional pentru anul 2022 au fost prevăzute
resurse financiare pentru realizarea obiectivului de
promovare a egalității de șanse între bărbați și femei

Entitatea are o politică/politici scrise care afirmă angajament față
de echitatea și egalitatea de gen?
0 1

2

3

4

5

Doar în cazul Strategiei de incluziune socială a
persoanelor cu dizabilități în raionul Telenești pentru
anii 2020-2025 se stabilește printre principiile care
ghidează procesul de implementare a acesteia
oferirea/asigurarea de oportunități egale și asigurarea
egalității bărbaților și femeilor la accesarea serviciilor
sociale.
Alte angajamente în acest sens nu au fost identificate
în cadrul documentației examinate.

Dimensiunea de gen este luată în considerare la planificarea,
elaborarea şi executarea politicilor/bugetelor
0 1

2

3

4

5

Dimensiunea de gen nu a fost luată în considerare la
planificarea, elaborarea și implementarea majorității
documentelor de politice.
Deși nu prevede obiective relevante perspectivei de
gen, Strategia de incluziune socială a persoanelor cu
dezabilități în raionul Telenești pentru anii 2020-2025
, stabilește în partea introductivă că la implementarea
acesteia, autoritățile relevante ale raionului vor ține
cont de principiile oferirii de oportunități egale și
asigurării egalității bărbaților și femeilor.
În cazul anumitor documente de politici, preponderent
din domeniul sănătății, se atestă stabilirea unor acțiuni
orientate spre atingerea nevoilor și preocupărilor fie
ale bărbaților, fie ale femeilor, care fac parte din
anumite categorii vulnerabile ale populației.
Intervențiile propuse însă nu sunt precedate de o
analiză a situației care ar conține date statistice
dezagregate pe sexe sau indicatori sensibili la gen,
ceea ce ne face să concluzionăm că problemele și
factorii cauzali care le determină și respectiv
intervențiile, au fost identificate și formulate într-un
mod defectuos.
Pentru intervențiile specifice diferitor categorii de
populație de sex feminin și masculin, în majoritatea
cazurilor sunt prevăzuți indicatori de monitorizare de
produs și de rezultat, inclusiv este prevăzută
monitorizarea prin prisma datelor statistice
dezagregate pe sexe în privința anumitor acțiuni cu
caracter general sau sunt utilizați indicatori specifici de
gen

Documentele de politici/bugetele cuprind principiile echității de
gen la etapa consultărilor
0 1

2

3

4

5

Reieșind din textele documentelor de politici
examinate, în cadrul procesului de consultare publică
a acestora, au fost organizate audieri publice, la care
au participat persoanele interesate.
Cu toate acestea nu sunt oferite detalii privind
reprezentarea echitabilă a femeilor și bărbaților în
cadrul consultărilor publice.

Documentele de politici/bugetele reflectă mecanismele de
planificare, monitorizare și evaluare care favorizează integrarea
egalității de gen.
0 1

2

3

4

Mecanismul de planificare, precum și sistemul de
monitorizare și evaluare politicilor și programelor în
general, inclusiv din perspectiva dimensiunii de gen,
este sub-dezvoltat și necesită consolidat semnificativ.

5

Consultanță
Termenii de referință pentru consultanți stipulează că aspectele
legate de egalitatea de gen ar trebui raportate în mod substanțial
în contextul atribuirii lor.
0 1

2

3

4

5

Contracte privind prestarea de consultanță se atribuie atât
bărbaților, cât și femeilor.
0 1

2

3

4

5

Consultanții femei și bărbați sunt remunerați echitabil, folosind
aceleași criterii contractuale.
0 1

2

3

4

5

Identificarea și selectarea consultanților
demonstrabile de sensibilitate la gen.

includ

criterii

Nu sunt acte disponibile la secțiunea respectivă

0 1

2

3

4

5

Domeniul de competență a entității
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Documente, studii și publicații-cheie elaborate de entitate.
Planurile de lucru ale entităţii.
Procese verbale ale şedinţelor, activităților de formare, inclusiv listă de participanți.
Delegările privind deplasările.
Materiale de instruire în uz curent.
Alte documente relevante specifice activităţii entităţii (de ex: documentele Comisiilor
intersectoriale).

Analiza

Comentarii

Reflectă faptul că entitatea a încorporat dimensiunea de gen în
analiza factorilor economici, sociali, politici și de mediu.

Componentele analitice ale documentelor de politici
expertizate, denotă faptul că dimensiunea de gen
este omisă la analiza factorilor economici, sociali,
politici și de mediu, în majoritatea cazurilor. Excepție,
reprezintă Programul teritorial de control al
cancerului pentru anii 2017 – 2025, care conține o
enumerare tangențială a factorilor care influențează
apariția maladiei incurabile în rândul populației,
menționându-se că populația de gen masculin este
predispusă la îmbolnăvirea cancerului pulmonar din
considerentul utilizării într-un măsură mai mare a
produselor de tutun. Totodată, necesită menționat
faptul că identificarea problemelor, a factorilor care le
determină reprezintă aspecte vulnerabile în cadrul
entității raionale auditate și, prin urmare sunt
necesare consolidări de capacități în materie de
elaborarea a politicilor.

0 1

2

3

4

5

Conține claritate conceptuală cu privire la ce înseamnă
egalitatea de gen, integrarea perspectivei de gen etc.
0 1

2

3

4

5

Utilizează și analizează date/informații dezagregate după
criteriul de gen.
0 1

2

3

4

5

Folosește un limbaj sensibil la gen.
0 1

2

3

4

5

Ia în considerare experiențele diferitele ale femeilor și bărbaților,
de exemplu, în studiile de caz, materiale ipotetice sau de
mărturie.
0 1

2

3

4

5

Documentele relevante acestei secțiuni sunt neutre
față de dimensiunea de gen și, astfel, omit în totalitate
descrierea/explicarea fenomenului de egalitate de
gen, care sunt beneficiile/raționamentele considerării
acesteia în procesele decizionale.
Singurele mențiuni care reflectă utilizarea datelor
dezagregate după criteriul de gen se referă la
ponderea femeilor și bărbaților în totalul populației
raionului Telenești – informație care se conține în
Strategia pentru dezvoltare socio-economică a
Raionului Telenești, pentru anii 2022-2027, precum și
Programul de dezvoltare în domeniul aprovizionării
cu apă și sanitație a raionului Telenești 2018-2022.
Din totalitatea documentelor examinate, doar în
cadrul Proceselor Verbale ale Ședințelor Consiliului
raional se constată inițierea utilizării unui limbaj
sensibil la gen. Exemplu în acest sens servește
utilizarea sintagmei Șefa Direcției Finanțe dat fiind
faptul că subdiviziunea respectivă este condusă de o
doamnă, cu toate acestea deși autoritatea executivă
raională de asemenea este condusă de o doamnă, în
continuare se menține utilizarea cuvântului
Președinte în loc de Președintă.
Niciunul dintre documentele examinate nu conține
informație factologică, care ar include studii de caz,
materiale ipotetice sau rezultate ale careva
chestionare/sondaje.

Există distincție între concentrarea pe un singur gen și pe
relațiile de gen.
0 1

2

3

4

5

Documentele relevante acestei secțiuni, precum și
majoritatea celorlalte examinate, sunt neutre față de
dimensiunea de gen și astfel, omit în totalitate
oferirea unor noțiuni, fie și generale cu referire la
dimensiunea de gen, rolurile de gen etc.
Deși vădit este clar feminizarea unor domenii sociale,
acest fapt nu pare să fie abordat de APL în
planificarea resurselor umane, financiare sau
anumitor intervenții sectoriale.

Referirile la femei și egalitatea de gen sunt semnificative și nu
vagi
0 1

2

3

4

5

Egalitatea de gen este tratată ca o problemă centrală, nu ca pe
o completare.
0 1

2

3

4

În categoria de acte, ce cad sub incidența rubricii
date, referințele la femei și egalitatea de gen lipsesc
cu desăvârșire.
Perspectiva de gen, este insuficient considerată în
cadrul documentației analizate.

5

Informare/Promovare
1.
2.
3.
4.
5.

Documente de prezentare generală a activității entităţii, dacă sunt disponibile.
Materiale informative, broșuri, afișe, pamflete, videoclipuri, CD-uri.
Coperte de publicații cu fotografii, grafică etc.
Link-uri către site-uri Internet.
Buletine informative electronice și tipărite.

Analiza

Comentarii

Produsul13 oferă o imagine de ansamblu a activității entității
(sau doar o parte din activitatea sa) și proiectează imaginea
unității ca fiind sensibilă la gen.

Pagina web a entităților audiate prezintă o imagine de
ansamblu a activității acestora, cu toate acestea
informația prezentată este neutră la dimensiunea de
gen.

0 1

2

3

4

5

Viziunea, obiectivele, activitățile sau rezultatele entității sunt
definite într-un mod ce integrează dimensiunea de gen în
produsul de informare/promovare.
0 1

2

3

4

5

Produsul include referiri credibile la aspecte legate de
egalitatea de gen în ceea ce privește activitatea entității.
0 1

2

3

4

2

3

4

5

Produsul utilizează în mod constant limbajul sensibil la gen.
0 1

2

3

4

5

Dacă sunt utilizate grafice, acestea oferă un aspect echilibrat
sensibil la gen și nu dau un mesaj subliminal "masculin".
0 1

13

2

3

4

Pagina web a entităților audiate este neutră la
dimensiunea egalității de gen.
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Există un efort real de a elimina prejudecățile de gen în mesajul
general al produsului de informare/promovare.
0 1

Perspectiva de gen este ignorată la definirea și
respectiv, prezentarea viziunii, obiectivelor, activităților
sau rezultatelor activității entității.

Nu au fost constate depunerea de eforturi sau
concentrarea de resurse pentru a elimina prejudecățile
de gen în mesajele de comunicare/prezentare
elaborate de entitățile auditate, totuși mesajele actuale
nu denotă utilizarea unui limbaj ce ar conține
prejudecăți sau stereotipuri de gen.
Pagina web a entităților audiate este neutră la
dimensiunea egalității de gen.
Grafica utilizată păstrează echilibrul în prezentarea
mesajelor.
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Produsul ar putea fi o broșură promoțională, pamflet, pliant, CD, video, poster, buletin informativ sau pagina
web, cu scopul de a informa și promova activitatea unității.

Dacă sunt folosite imagini, există un număr egal de femei și
bărbați reprezentați/te sau angajați/te în activități similare.
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În cazul în care un videoclip sau un CD este analizat, același
număr de bărbați și femei sunt intervievați, utilizați ca studii de
caz etc
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Pagina web a entității oferă informații despre sau creează
legături spre alte surse de informații cu privire la problemele de
gen, astfel încât să crească accesibilitatea și vizibilitatea în
acest sens.
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Referințele la activitatea privind egalitatea de gen și
promovarea acesteia în cadrul activității autorității și
politicilor sale se prezintă doar în cazul informării
societății despre activitățile derulate în contextul
Acordului de parteneriat cu A.O. Institutum Virtutes
Civilis” și Fundația „Friedrich Ebert” Moldova în cadrul
Proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și
buna guvernare”.
Este omisă prezentarea unor astfel de informații sau
legături spre portaluri externe specializate în
promovarea egalității de gen.
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Entitatea utilizează rețelele de socializare pentru promovarea și
comunicarea mesajelor sale, inclusiv cu privire la problemele
de gen.
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N/A
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Pagina web a entității include referințe substanțiale la
activitatea privind egalitatea de gen.
0 1

Imaginile/pozele ilustrează în mod echitabil atât
bărbații, cât și femeile
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5

Entitatea utilizează rețele de socializare pentru
prezentarea rezultatelor activităților întreprinse, însă ca
și în cazul paginii web limbajul utilizat, informația
comunicată este una neutră la dimensiunea de gen.

Cooperarea tehnică
1.
2.
3.
4.

Documente de proiect, aprobate de donator;
Descrieri de proiecte, identificarea și elaborarea rapoartelor;
Rapoarte de evaluare a programelor și proiectelor (în curs de desfășurare sau recent finalizate);
Acorduri de parteneriat cu OSC.

Analiza

Comentarii

Documentul reflectă faptul că proiectul ține cont de
dimensiunea de gen în analiza factorilor economici, sociali,
politici și de mediu.

N/A
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Documentul arată claritate conceptuală cu privire la ce
înseamnă egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen
pentru proiect.
0 1

2

3

4

5

În proiectele de cooperare tehnică, inclusiv diverse
acorduri de parteneriat și colaborare, stabilite între
administrația publică locală de nivelul al II-lea a
raionului Telenești și alți actori locali, naționali sau
internaționali (de ex: și A.O. „Agenția Regională de
Dezvoltare Durabilă Orhei”; A.O. Concordia”,
Județele Iași și Neamț din România) nu s-a acordat
prioritate perspectivei de gen în relațiile de
colaborare, precum și în cadrul activităților ce
urmau/urmează a fi întreprinse în temeiul acestor
acorduri.
În cadrul Deciziilor Consiliilor raionale prin care s-a
aprobat participarea și realizarea proiectelor de
cooperare transfrontalieră, depuse în contextul
Programul Operațional Comun România-Republica
Moldova 2014-2020, inclusiv dispunerea de alocări
financiare din bugetul raional pentru onorarea
contribuției de co-finanțare la implementarea

proiectelor respective, reflectarea dimensiunii de gen
este omisă cu desăvârșire.
În mod asumat, perspectiva de gen în cadrul
Consiliului
raional
Telenești,
a
Aparatului
Președintelui raionului, precum și structurilor din
subordinea Consiliului raional, a început să fie
abordată, ca urmare a semnării, în toamna anului
2021, a Acordului de colaborare cu A.O. „Institutum
Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert”
Moldova”.
Documentul
utilizează și
analizează date/informații
dezagregate după criteriul de gen în analiza situației.
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Documentul folosește un limbaj sensibil la gen.
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Ia în considerare experiențele diferitele ale femeilor și
bărbaților, de exemplu, în studiile de caz, materiale ipotetice
sau de mărturie.
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Referirile la femei și egalitatea de gen sunt semnificative și nu
vagi
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N/A. Acordurile de colaborare nu conțin date
statistice.
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Doar în cazul Acordului de colaborare încheiat cu
A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația
„Friedrich Ebert” Moldova”, limbajul utilizat este
sensibil la dimensiunea de gen. De exemplu, funcțiile
deținute de doamnele semnatare: Președintă,
Președintă. Limbajul utilizat în cadrul Deciziei este
neutru la dimensiunea de gen.
N/A. Acordurile de colaborare examinate nu conțin
informație factologică, care ar include studii de caz,
materiale ipotetice sau rezultate ale careva
chestionare/sondaje.

Doar în privința Acordului de colaborare încheiat cu
A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația
„Friedrich Ebert” Moldova”, referințele privitoare la
dimensiunea de gen, utilizate în Acord sunt
semnificative și, de fapt, reprezintă esența colaborării
dintre părți.
Celelalte acorduri de colaborare omit referințe la
femei/bărbați și/sau egalitatea de gen.

Documentul demonstrează impactul diferențiat al proiectului
asupra femeilor și bărbaților.
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Doar în privința Acordului de colaborare încheiat cu
A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația
„Friedrich Ebert” Moldova”, este menționat impactul
urmărit și anume de a abilita femeile din raionul
Telenești să participe la procesul decizional, să
aplice pentru poziții elective/de conducere, precum și
să fie informate despre oportunități de dezvoltare.
Totodată, Acordul urmărește îmbunătățirea politicilor
astfel încât acestea să răspundă în egală măsură
necesităților și preocupărilor bărbaților și femeilor..
Totodată, în cadrul Acordului „Viața sănătoasă” se
menționează că se urmărește ca impact
îmbunătățirea stării de sănătate a populației din
Raionul Telenești, fără a evidenția însă o diferențiere
în funcție de sex. Considerând datele statistice
privind speranța de viață la naștere (Sursa BNS) prin
care se atestă un decalaj semnificativ dintre femei și
bărbați (femeile trăiesc în mediu cu 8 ani mai mult
decât bărbații), activitățile realizate în cadrul acestui

Acord ar trebui să se focuseze în mod diferențiat pe
populația de sex masculin și cea de sex feminin.
Documentul include obiective privind egalitatea de gen, astfel
cum sunt identificate în aria teritorială în care este implementat
proiectul.
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Documentul include obiectivele și indicatorii privind egalitatea
de gen pentru monitorizarea și măsurarea rezultatelor și a
impactului asupra egalității de gen în raport cu domeniile de
intervenție ale proiectului.
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Documentul prezintă activitățile cheie ale proiectului care
servesc intereselor și necesităților bărbaților și femeilor în mod
egal.
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Acordul de colaborare încheiat cu A.O. „Institutum
Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert”
Moldova”, ancorează 4 obiective, dintre care 3
vizează promovarea egalității de gen și asigurarea de
oportunități egale pentru femei și bărbați, celelalte
Acorduri omit obiective referitoare la asigurarea
egalității de gen.
Niciun Acord de colaborare din cele examinate nu
conține indicatori privind egalitatea de gen pentru
monitorizarea și măsurarea rezultatelor și a
impactului
activităților
realizate
în
cadrul
parteneriatelor asupra egalității de gen. Astfel după
cum a fost menționat supra, Acordului de colaborare
încheiat cu A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și
„Fundația „Friedrich Ebert” Moldova” conține 3
obiective referitoare la asigurarea egalității de gen.

Acord de colaborare dintre Consiliul Raional
Telenești și A.O. „Agenția Regională de Dezvoltare
Orhei” prevede stabilirea unor relații de colaborare
între părți în domeniile dezvoltării regionale, mediului
de afaceri și consolidării capacităților instituționale
ale APL. Impactul colaborării respective asupra
necesităților și preocupărilor bărbaților și femeilor nu
este prezentat.
Acord „Viața sănătoasă” prevede activități orientate
spre îmbunătățirea stării de sănătate a populației,
inclusiv a grupurilor de persoane vulnerabile.
Dezagregarea pe sexe este omisă.
Acord de cooperare între Județul Iași și Raionul
Telenești prevede realizarea de activități în domenii
multisectoriale de interes general pentru ambele
părți,. Activități orientate spre promovarea egalității
de gen sau care ar răspunde expres intereselor
bărbaților și femeilor nu sunt evidențiate.
Acord cu IVC și FES prevede activități orientate spre
satisfacerea nevoilor și preocupărilor bărbaților și
femeilor.

Acesta prezintă în mod clar angajamentul privind timpul și
resursele puse la dispoziție pentru integrarea dimensiunii de
gen, inclusiv alocarea bugetară separată.
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Doar în cazul Acordului de colaborare încheiat cu
A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația
„Friedrich Ebert” Moldova”, sunt prezentate obligațiile
părților pentru realizarea eficientă a obiectivelor
stabilite, care după cum a fost menționat se referă la
promovarea dimensiunii de gen.
Celelalte Acorduri de colaborare omit planificarea și
alocarea resurselor pentru asigurarea egalității de
gen și integrarea dimensiunii de gen în relațiile de
colaborare.

Documentul se concentrează pe abilitarea femeilor și prevede
programe și activități separate în acest sens.
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Acordului de colaborare încheiat cu A.O. „Institutum
Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert”
Moldova” este singurul document care se focusează,
printre altele pe abilitarea femeilor de a participa la
procesele de luare a deciziilor și de dezvoltare
durabilă.

Documentul
abordează
contribuția,
beneficiile
și
comportamentul bărbaților în ceea ce privește egalitatea de
gen.
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Niciunul dintre Acordurile examinate nu specifică
contribuția, beneficiile și comportamentul bărbaților
în ceea ce privește egalitatea de gen.
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Analiza

Documentul indică consolidarea capacităților pentru personalul
proiectului, organizațiile partenere și partenerii de implementare
privind conceptele de egalitate de gen și integrarea dimensiunii
de gen.
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Documentul indică consolidarea capacităților pentru dezvoltarea
politicilor responsabile de gen/femei și pentru organizațiile de
experți în materie de gen în domeniul tehnic abordat de proiect.
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Comentarii

Acord de colaborare dintre Consiliul Raional
Telenești și A.O. „Agenția Regională de Dezvoltare
Orhei” prevede consolidarea capacităților APL în
domeniul dezvoltării regionale și mediului de
afaceri. Totodată, Acordul prevede organizarea de
instruiri pentru antreprenorii din R. Telenești.
Reflectarea conceptelor de egalitate de gen și
integrare a dimensiunii de gen în cadrul instruirilor
nu poate fi dedusă din textul Acordului.
Acord „Viața sănătoasă” prevede consolidarea
instituțiilor din domeniul de sănătății pentru ca
acestea să poată oferi servicii mai bune de
sănătate reieșind din necesitățile comunității.
Acord de cooperare între Județul Iași și Raionul
Telenești prevede promovarea schimbului de
experiență și de bune practici în vederea
implementării unor proiecte de dezvoltare
economică și socială în beneficiul celor două
comunități în domeniile sectoriale: dezvoltare
locală, economie, educație, cultură, turism, sport,
tineret, sănătate, asistență socială, accesare de
fonduri europene ș.a. Cooperarea și schimbul de
experiență în materie de egalitate de gen și
integrare a dimensiunii de gen în politici este omisă.
Acord cu IVC și FES prevede consolidarea
capacității APL și OSC pentru asigurarea
parteneriatelor pentru abilitarea femeilor și
asigurarea bunei guvernări.

Lista participanților la reuniunile organizate de proiect prezintă un
echilibru egal între participanții la evenimente, femei și bărbați,
precum și experți/te atrași/se.
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Atât bărbații, cât și femeile au luat parte în mod activ la deliberări,
astfel cum se menționează în rezumatul raportului /procesele
verbale ale reuniunilor proiectului.
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N/A
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Problemele de gen au fost pe agenda reuniunilor proiectului și au
fost considerate importante pentru subiectul discutat.
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N/A

Anexa 2: Lista persoanelor intervievate în cadrul Auditului de gen. Consiliu
raional Telenești
Nr

Nume, Prenume

Fucţia/Ocupaţia

1

Beiu Marian

Arhitect Șef, Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

2

Năstas Nicolae

secretar, Primăria or. Teleneşti

3

Vleju Maria

Direcţia Generală Educaţie

4

Tarsînă Grigore

personal auxiliar

5

Nichifor Nadejda

şefa Serviciu Arhivă

6

Lazăr Sergiu

secretarul Consiliului raional Teleneşti

41 ani

7

Blajevschi Alexandru

Fundaţia Creştină „Titus”

46 ani

8

Balmoş Vera

AO Teriotorială Teleneşti „Societatea Orbilor din
Moldova”

66 ani

9

Roşca Eugenia

AO „Concordia”

70 ani

10

Ciobanu Mihail

Filiala Teleneşti a Crucii Roşii

68 ani

11

Lazăr Ana

activistă civică în or. Teleneşti

37 ani

Vârsta

Anexa 3: Lista persoanelor participante la discuţii în grupului - Focus grup

Nr

Nume, Prenume

Fucţia/Ocupaţia

1

Dragus Mariana

consilieră raională

2

Zara Aşexandru

consilier raional

3

Mereuţa Alexei

consilier raional

4

Marăndici Veaceslav

consilier raional

Vârsta

