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PREFAȚĂ

În octombrie 2000, Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluţia 1325 pri-
vind Femeile, Pacea și Securitatea. Rezoluţia a fost acceptată în calitate de re-

 zoluţie de reper în care, pentru prima dată, Consiliul de Securitate a recunoscut
contribuţia femeilor adusă în situaţie de pace și conflict.

 De la adoptarea Rezoluţiei 1325, atenţia asupra perspectivei de gen în cadrul
agendei internaţionale de pace a fost ferm plasată într-un cadru mai larg, re-
ieșind din faptul că rolul femeilor în promovarea păcii și securităţii este ade-

 sea înţeles greșit sau simplificat. Pentru a răspunde rezoluţiei date, Republica
 Moldova în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica
Moldova – NATO (pentru anii 2014 - 2016) și-a asumat angajamentul de a între-

 prinde acţiuni în vederea implementării Rezoluţiei 1325 a CS ONU privind rolul
femeilor în asigurarea păcii și securităţii.

 În mare parte, angajamentele internaţionale, precum și suportul acordat de
 UN Women și Misiunea OSCE în Moldova în acest domeniu, au contribuit la
 desfășurarea procesului de autoevaluare a perspectivei de gen în sectorul de
 securitate și apărare la nivel naţional – proces iniţiat de Ministerul Apărării al
 Republicii Moldova. Acesta a contribuit la identificarea problemelor din sector,
 precum și la stabilirea unei colaborări interministeriale pe dimensiunea de gen
 și consolidarea colaborării sectorului guvernamental și civil în acest domeniu.

 În același timp, apreciem introducerea în Strategia pentru asigurarea egalității
între femei și bărbați pentru anii 2017-2021 a obiectivului ce se referă la asigu-

 rarea egalităţii de gen în sectorul de securitate și apărare al Republicii Moldova.
Iar în octombrie 2016, la Chișinău a fost lansat proiectul Planul Național al Re-

 publicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate
al ONU în cadrul Programului NATO „Știinţă pentru Pace și Securitate”.

Instrumentele prefigurate mai sus de implementare a Rezoluţiei 1325 în Re-
 publica Moldova confirmă sporirea atenţiei vizavi de necesitatea de a asigura
egalitatea oportunităţilor pentru femeile și bărbaţii încadraţi în sectorul de se-

 curitate și apărare. În același timp, putem confirma că integrarea dimensiunii de
 gen în activitatea armatei cere a fi construită pe înţelegerea faptului că femeile
 și bărbaţii au percepţii diferite de securitate, respectiv și acţiunile militarilor în
 situaţie de pace și conflict trebuie să includă perspectiva de gen.
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 Astfel, considerăm că acest manual va contribui la înţelegerea necesităţii de a
 asigura integrarea dimensiunii de gen în Armata Naţională dintr-o perspectivă
durabilă și transferabilă, atât ca concept, cât și instrument operaţional. În ace-

 lași timp, sperăm că  structura multisectorială a manualului va trezi interes și va
fi de folos și altor instituţii din sectorul de securitate.

Gheorghe GALBURA
Viceministrul Apărării al Republicii Moldova
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INTRODUCERE

Reieșind din faptul că dimensiunea de gen, în primul rând, este un subiect nou 
pentru mulţi membri ai forţelor armate, iar, în al doilea rând, introducerea unei 
perspective de gen în cadrul sectorului de apărare generează discuţii la această 
temă (precum stereotipurile de gen sau drept critică a modului în care forţele lor 
armate tratează femeile), acest manual are drept obiectiv major de a construi o 
înţelegere comună și de a identifica necesităţile de integrare a perspectivei de 
gen în structurile și operaţiunile militare. 

Perspectiva de gen nu este un element care să fie adăugat, aceasta trebuie 
inclusă în toate aspectele și conceptele ce ţin de securitate. Luarea în considerare 
a perspectivei de gen înseamnă planificarea misiunilor și sarcinilor, crearea 
strategiilor și politicilor, ţinând cont atât de nevoile femeilor, cât și de nevoile 
bărbaţilor, în baza analizei situaţiilor în care aceste nevoi diferă.

Este nevoie de educaţie și de instruire pentru realizarea acestui obiectiv. Anume 
acestea sporesc gradul de conștientizare a importanţei integrării perspectivei 
de gen în cadrul sectorului de apărare. Integrarea perspectivei de gen în 
cadrul sectorului de apărare și punerea consecventă a acesteia în aplicare este 
scopul lor final. În vederea realizării acestui scop, educaţia și instruirea trebuie 
să includă exemple de aplicare practică a perspectivei de gen în sectorul de 
securitate și a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU – Femeile, 
Pacea și Securitatea, adaptate pentru un anumit grup ţintă. În caz contrar, există 
riscul ca angajaţii sistemului de apărare să nu recunoască scopul perspectivei de 
gen, cu excepţia cazului în care ei văd un potenţial pentru punerea acesteia în 
aplicare.

Multe state, care contribuie cu personal în operaţiunile internaţionale, au 
introdus cursuri la subiectul egalităţii de gen în cadrul instruirii înainte de a 
delega personalul. Acest manual va fi de ajutor instructorilor în desfășurarea 
lecţiilor pentru aceste contingente și le va face, pe acestea din urmă, să realizeze 
importanţa integrării aspectelor de gen în sectorul de securitate și necesitatea 
sa pentru punerea eficientă și cu succes în practică a operaţiunilor de menţinere 
a păcii.

În plus, discriminarea, hărţuirea, intimidarea și abuzul nu doar încalcă drepturile 
victimelor, dar sunt și în detrimentul disciplinei și a moralului în cadrul forţelor 
armate și, prin urmare, în detrimentul eficienţei operaţionale. Mecanismele 
interne de supraveghere joacă un rol principal în crearea unei culturi pline de 
respect și unui mediu funcţional în care astfel de incidente să fie prevenite or, 
în caz de apariţie, să fie tratate în mod eficient. Sistemul disciplinar militar și de 
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justiţie trebuie să fie sensibile la aceste aspecte și să elaboreze, atunci când este 
necesar, expertiza specială necesară cu care să abordeze în mod corespunzător 
aceste aspecte1.

Manualul este destinat cadrelor didactice ale Academiei Militare „Alexandru 
cel Bun” în vederea asigurării acestora cu instrumente necesare privind 
introducerea tematicilor de gen în cadrul disciplinelor predate, în plus poate 
servi drept ghid pentru a ajuta profesorii în formarea pe probleme de gen. 
Utilizarea acestuia, de asemenea, va fi disponibil pentru integrarea aspectelor 
de gen în sectorul de securitate în diverse cursuri pe termen scurt în cadrul 
instituţiilor de învăţământ din sectorul militar și ordine publică. În același timp, 
perspectiva multidimensională a manualului, materialele distributive, studiile 
de caz și exerciţiile propuse vor trezi interes pentru mai mulţi utilizatori din 
domeniul sectorului de securitate și apărare.

Manualul oferă exemple concrete în conformitate cu obiectivele propuse și 
agenda de lucru, care pot servi drept sursă de inspiraţie pentru dezvoltarea 
subiectelor propuse spre discuţii.

Din perspectiva de gen, obiectivele acestui manual pot fi structurate în patru 
categorii, în funcţie de tipul activităţii și necesităţilor Ministerului Apărării și 
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”:

1. Conștientizare (înţelegerea conceptelor de gen, cadrului legal etc.). 

2. Cunoaștere (roluri de gen, tipuri de 
discriminare în bază de gen, bariere în 
calea participării femeilor, rezoluţiile 
Consiliului de Securitate al ONU privind 
femeile, pacea și securitatea etc.). 

3. Aptitudini (analiza proiectelor dintr-o 
perspectivă de gen, integrarea 
perspectivei de gen în sectorul de 
securitate etc.). 

4. Comportament (schimbări în modul în 
care oamenii gândesc, se comportă și acţionează).

Structura manualului facilitează tendinţa de a introduce în curricula Academi-
ei Militare a tematicilor, precum și cursurilor ce ţin de dimensiunea de gen în 

1 Bastick M. Integrating a Gender Perspective into Internal Oversight within Armed Forces. Geneva: 
DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR, 2014, p. 30.

Conștientizare

Cunoaștere

Aptitudini

Comportament



MODULUL II. POLITICI ȘI DIRECȚII DE PROMOVARE A PERSPECTIVEI DE GEN ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII 7

sectorul de securitate și apărare atât în cadrul studiilor de licenţă și masterat, 
cât și a Centrului de perfecţionare continuă. Manualul este structurat în patru 
module de bază: 

(I)  – Concepte fundamentale pentru înțelegerea noțiunii de gen – elucidează 
principalii termeni de referinţă sex și gen/gender, stereotipurile de gen și 
modul în care acestea sunt stabilite, implicaţiile culturii asupra stabilirii re-
laţiilor de gen, esenţa și semnificaţia socializării de gen; 

(II)  – Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul păcii 
și securității – se referă la factorii care au determinat instituţionalizarea 
perspectivei de gen în domeniul de pace și conflict la nivel internaţional, 
identifică instrumentele internaţionale care asigură implicarea femeii în 
pace și conflict (rolul ONU, NATO, UE), structurează legislaţia naţională cu 
referire la integrarea aspectelor de gen în sectorul de securitate și apărare 
al Republicii Moldova;

(III)  – Abordarea integratoare a egalității de gen  în sectorul de apărare – ofe-
ră un cadru desfășurat/extins privind facilitarea integrării perspectivei de 
gen în sectorul de securitate, în general, și apărare, în particular; 

(IV)  – Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict – funda-
mentează cunoștinţele privind înţelegerea impactului conflictelor asupra 
femeilor și bărbaţilor, băieţilor și fetelor, de asemenea explică ce înseamnă 
violenţa sexuală în raport cu pacea și conflictul, pune în discuţie obligaţiile 
personalului militar, modul în care aceștia trebuie să acţioneze în caz de 
violenţa sexuală, oferă cele mai bune practici de combatere a violenţei în 
bază de gen și identifică instrumente naţionale și internaţionale în acest 
domeniu.
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Componente ale manualului: 

Introducerea Introducerea oferă fundalul, scopul și prezentarea 
generală a manualului.

Simboluri Găsiţi lista cu simboluri care sunt utilizate în manual. 
În general, simbolurile facilitează structurarea textului 
subiectelor de conţinut și indică instrumentele care pot 
fi aplicate în cadrul lecţiei (materiale video, suporturi 
text sau exerciţii).

Unități de conținut Manualul este structurat în patru module. Fiecare 
modul este divizat în mai multe unităţi tematice care 
sunt structurate în același mod: obiective generale, 
subiecte de conţinut, mesaje-cheie, note pentru 
profesor, întrebări de autoevaluare, bibliografia, 
materiale distributive și exerciţii.

Materiale distributive La finalul fiecărei teme găsiţi suporturi de text, care 
facilitează, la necesitate, înţelegerea subiectului studiat 
sau asigură cu informaţia necesară în efectuarea unui 
exerciţiu.

Exerciții În efectuarea exerciţiilor sunt propuși pași de realizare 
sau se indică metoda care trebuie aplicată.

Repere terminologice Un rezumat al termenilor-cheie relevanţi domeniului 
egalităţii de gen.
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SIMBOLURI DE CONȚINUT

DEFINIȚIE FINALĂ

EXEMPLU

EXERCIȚIU

INFORMAȚIE ADIȚIONALĂ

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

MATERIAL DISTRIBUTIV

MATERIAL VIDEO
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ABREVIERI

ACO Comandamentul Aliat pentru Operaţii
ACT  Comandamentul Aliat pentru Transformare
ADC Agenţia de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare
ANFSAI  Asociaţia Naţională a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne a

 Republicii Moldova
 APC Administraţia Publică Centrală
APL Administraţia Publică Locală
CAD Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare al OCDE
CAHVIO  Convenţia Europeană privind Prevenirea și Combaterea Violenţei

faţă de Femei
CCOE Centrul de Excelenţă privind Cooperarea Civil-Militară
CDEG  Comitetul Director pentru Egalitatea între Bărbaţi și Femei din cadrul

Direcţiei Generale pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei
CdC  Codul de conduită
CE  Consiliul Europei
CEDAW  Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare

împotriva femeilor
 CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CFEMM  Comisia Parlamentului European pentru drepturile femeii și

egalitatea de gen
CIMIC Cooperarea Civil-Militară
CPA Consilierii pentru protecţia copilului
 CPEDAE  Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea

Egalităţii 
CSW  Comisia pentru Statutul Femeii din cadrul Consiliului Economic și

Social
DAW Divizia pentru Afirmarea Femeilor
DDR  Conceptul UE de sprijin pentru dezarmare, demobilizare și reintegrare
DPKO Departamentul Operaţiunilor ONU de Menţinerea Păcii
EIGE Institutul European pentru egalitatea de gen
ESAS Exploatarea și abuzul sexual
EUFOR Forţa Uniunii Europene din Ciad
EPU / UPR  Evaluarea Periodică Universală privind evidenţa drepturilor omului

din toate statele membre ale ONU
FETs Echipe de angajament ale femeilor
FINUL Forţele Interimare ale ONU în Liban
FPS (Agenda)  Rezoluţiile Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și

Securitatea
GFPs Puncte Focale pe Probleme de Gen
GIDP Programul Gen și Dezvoltare al PNUD
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IDGG Indicele Decalajului de Gen Global
IJC Comandamentul comun al ISAF
ILO  Organizaţia Internaţională a Muncii
INSTRAW  Institutul de Studii, Cercetare și Formare pentru Afirmarea Femeii
IPAP
RM-NATO

 Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului dintre Republica
Moldova și NATO

ISAF Forţa NATO de Asistenţă pentru Securitate în Afganistan 
KFOR  Forţele din Kosovo conduse de NATO, compuse din trupe aliate și

state contribuitoare
LGBT  Persoane cu orientare sexuală diferită (lesbiene, gay, bisexuale sau

 trans-sexuale/transgen)
MPSFC  Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
 PNA / NAP  Planul Naţional de Acţiuni privind implementarea Rezoluţiei 1325 a

CSONU (National Action Plan)
NATO Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (Alianţa Nord-Atlantică)
 OCDE Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa
ODA Asistenţa Oficială de Dezvoltare
ODD Obiectivele de Dezvoltare Durabile ale Agendei Globale 2030
ODM  Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
OHCHR  Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite
ONG Oranizaţie nonguvernamentală
ONU Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCE Organizaţia pentru Securitate și Cooperare în Europa
PESA  Politica Eropeană de Securitate și Apărare
PNADO Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului
PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
RCSONU 1325  Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU
RG30 Recomandarea generală nr. 30 a CEDAW
RSS  Reforma sectorului de securitate
SCERS  Strategia de Creștere Economică și Reducerea Sărăciei
SEA Abuzul și exploatarea sexuală
SIDA  Agenţia Suedeză de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare
SRSG Reprezentantul Special al Secretarului General
TIC Tehnologii Informaţionale de Comunicare
UE Uniunea Europeană
UN Women  Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea

Femeilor
UNAMIR Misiunea ONU de Asistenţă în Rwanda
UNFPA  Programul Naţiunilor Unite pentru Populaţie
UNICEF  Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
UNHCR Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi
UNOMSA Misiunea  ONU de Observare în Africa de Sud
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UNTAG Grupul Naţiunilor Unite de Asistenţă a Tranziţiei în Namibia
EPU / UPR  Evaluarea Periodică Universală privind evidenţa drepturilor omului

din toate statele membre ale ONU
VBG / GBV Violenţa în bază de gen
VSBG/SGBV Violenţa sexuală și în bază de gen
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Problematica egalităţii de gen, prin asigurarea oportunităţilor și tratamentului 
egal, între bărbaţi și femei, se dovedește a fi de cea mai mare actualitate la nivel 
internaţional în cadrul ONU, NATO, UE. Politicile de promovare a perspectivei de 
gen ale acestor organizaţii contribuie la aprofundarea eforturilor în asigurarea 
egalităţii de gen în sectorul de securitate și apărare.  De acea, este oportună 
o analiză atentă, continuă și realistă a politicilor și modalităţilor concrete de 
aplicare a prevederilor Rezoluţiei 1325/2000, cu referire la conceptul Femeile, 
Pacea și Securitatea, adoptată de Consiliul de Securitate ONU în timpul celei 
de-a 4213 sesiune. După cum este unanim acceptat, Rezoluţia 1325 – Femei-
le, Pacea și Securitatea – constituie documentul de referinţă în domeniul res-
pectării drepturilor femeilor, prin care s-a reafirmat importanţa rolului femeii 
în prevenirea și soluţionarea conflictelor și în procesul de construire a păcii, 
s-a subliniat importanţa creșterii rolului femeilor în procesul de luare a deciziei 
cu privire la prevenirea și soluţionarea conflictelor și în procesul de pace etc. 
Statele, având la bază angajamente internaţionale de implementare a Agendei 
Femeile, Pacea și Securitatea, încearcă să sporească rolul femeii în structurile 
civile și militare la nivel naţional. Astfel, în acest modul ne vom referi și la cadrul 
politico-juridic al Republicii Moldova în asigurarea egalităţii de gen în structurile 
de securitate și apărare.

MODULUL II. POLITICI ȘI DIRECȚII DE 
PROMOVARE A PERSPECTIVEI DE GEN 
ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII

Obiective generale: 
	să determine pricipalele tendinţe și strategii de promovare a perspectivei 

de gen la nivel mondial;
	să înţeleagă contextul adoptării Rezoluţiei 1325 a CS ONU - Femeile, Pacea 

și Securitatea;
	să explice și să analizeze conţinutul Rezoluţiei 1325;
	să identifice de ce suportul rezoluţiilor conexe: 1820, 1888 și 1889, 1960, 

2106 și 2122 sunt atât de importante;
	să poată aplica abordarea 3Ps în evaluarea conţinutului altor rezoluţii cone-

xe;
	să determine rolul femeilor în prevenirea și reglementarea conflictelor, pre-

cum și a impactul conflictului asupra femeilor, bărbaţilor, fetelor și băieţilor.

TEMA 1. 
REZOLUȚIILE CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU PRIVIND 
FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA
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Întrebări de autoevaluare
Bibliografie 
Materiale distributive 
Exerciții 

CONȚINUT 

1.1. Evoluții și direcții strategice privind asigurarea egalității de gen pe plan 
mondial

Pe parcursul dezvoltării societăţii contemporane, abordările privind aspectul de 
gen au evoluat, mai pronunţat, de la începutul secolului XX, printr-o serie de 
evenimente și declaraţii la nivel internaţional, astfel2:

 În anii ‚40-‚60, abordarea bunăstării a perceput femeile drept destinata-
re pasive de beneficii. Însă, pentru prima dată, egalitatea de gen repre-
zintă un element-cheie al sistemului dreptului omului, fiind fixat în De-
clarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 (Republica Moldova a 
aderat la document prin Hotărârea Parlamentului audienţii nr. 217-XII din 
28.07.1990).

 În 1952 a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU Convenția asupra 
Drepturilor Politice ale Femeii, care a intrat în vigoare la 7 iulie 1955. Tra-
ducând în viaţă principiul enunţat în preambulul Cartei ONU referitor la 
egalitatea în drepturi a bărbatului cu femeia, Convenţia asupra Drepturilor 
Politice ale Femeii este primul tratat internaţional cu vocaţie de universa-
litate care definește statutul juridic al femeii în societate (Republica Mol-
dova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 707-XII din 10.09.1991, în 
vigoare pentru Republica Moldova la 26.04.1993).

2 A se vedea: Baurciulu A., Casian A., Pârţachi I., Petroia A. ș. a. Op. cit., pp. 31-35.

1.1. Evoluţii și direcţii strategice privind asigurarea egalităţii de gen pe   
        plan mondial.
1.2. Obiectivul 16 al Agendei 2030.
1.3. Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU –  Femeile, Pacea 
        și Securitatea. 
1.4. Rezoluţii conexe domeniului pace și securitate. 

Subiecte de conținut:   
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 În anii ‚70 și ‚80, abordarea echității și eficacității a indus o provocare pen-
tru funcţiile de subordonare a femeilor și a încercat să sporească nivelul 
de participare a femeilor. Unul dintre evenimentele fondatoare ale pro-
movării egalităţii de gen se consideră Convenția cu privire la eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), adoptată în 
1979 de ONU (ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova conform 
Hotărârii nr. 87-XII din 28 aprilie 1994). În cadrul Convenţiei, a fost definită 
noţiunea de discriminare împotriva femeilor și a fost fixată agenda pentru 
acţiuni naţionale privind stoparea tuturor formelor de discriminare. 

 În anii ‚90, o abordare de abilitare a femeilor și egalitate de gen a încer-
cat să transforme relaţiile de gen existente prin prisma unui control egal 
și o distribuire egală a resurselor. Cea de-a patra Conferință Internațională 
a ONU cu privire la Condiția Femeilor, organizată la Beijing, în 1995, s-a 
soldat cu elaborarea unei Platforme pentru Acțiune, care stipulează urmă-
toarele: „Egalitatea dintre femei și bărbaţi reprezintă o problemă ce ţine de 
domeniul drepturilor omului și o condiţie eminentă pentru justiţie socială, 
constituind, de asemenea, și o pre-condiţie fundamentală pentru egalitate, 
dezvoltare și pace”3. Declaraţia și Platforma de Acţiuni de la Beijing au con-
stituit baza strategică și de acţiuni a elaborării politicilor în domeniu pentru 
ţările din lume, inclusiv pentru Republica Moldova. În vederea implementă-
rii la nivel naţional a obiectivelor Platformei de Acţiuni, Guvernul Republicii 
Moldova a aprobat în 1998 Planul de Acțiuni primordial privind îmbunătăţi-
rea situaţiei femeii și creșterea rolului ei în societate.4

! După 20 de ani, în 2015, se constată un record de 164 de țări, 
care s-au angajat în promovarea statutului femeilor.

 În anul 2000, în cadrul Summitului ONU din septembrie, au fost stabilite 
8 Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) pentru o perioada de 15 
ani, până în anul 2015, care au vizat provocările principale ale dezvoltării 
umane. Acţiunile și sarcinile incluse în Declaraţia Mileniului au fost adop-
tate de către 189 de ţări și semnate de 147 de președinţi de stat. Din cele 
opt obiective, cel de-al treilea, „Promovarea egalităţii de gen și abilitarea 
femeilor”, se axează explicit pe egalitatea de gen. Concomitent, este sti-
pulat că toate celelalte obiective trebuie să fie considerate și evaluate prin 
prisma egalităţii de gen. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 288, din 15.03.2005, au fost aprobate Obiectivele de Dezvoltare ale 

3 Ibidem.
4 Cadrul instituţional de promovare a egalităţii genurilor. http://www.gender-centru.md/ro/situation.html
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Mileniului în Republica Moldova, până în 2015 și Primul Raport Naţional 
„Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova”5.

 În anul 2015, în cadrul Sesiunii Adunării Generale a ONU, din 12 august a 
fost stabilită o nouă Agendă universală de dezvoltare durabilă, care se ba-
zează pe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, fiind completată cu noi 
obiective. Amintim că în noua Agendă prevăzută pentru perioada 2015-
2030 sunt propuse 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD)6 și 169 de 
ţinte strategice, care sunt integrate indivizibil pe cele trei dimensiuni ale 
dezvoltării sustenabile: economică, socială și de mediu [a se vedea Unita-
tea I, Tema 2, subiectul 5]. Pe lângă acestea, alte 10 obiective ale Agendei 
prevăd ţinte sensibile la dimensiunea de gen, cum ar fi eliminarea dispari-
tăţilor de gen în educaţie (obiectivul nr. 4) sau atingerea angajării depline 
și productive și locuri de muncă decente pentru femei și bărbaţi (obiec-
tivul nr. 8). Noua traiectorie globală a Agendei se regăsește în Strategia 
privind asigurarea egalității între bărbați și femei în Republica Moldova 
(pe anii 2017-2021), care stipulează asigurarea egalităţii în drepturi și 
oportunităţi pentru femei și bărbaţi, mai nou fiind includerea obiectivului 
privind egalitatea de gen și schimbările climatice. De asemenea, impor-
tant este faptul că Obiectivul general 4 al Strategiei respective se referă la: 
Promovarea egalității de gen în sectorul de securitate și apărare. În acest 
context, Strategia își propune două obiective specifice: (4.1) Asigurarea 
accesului femeilor la funcţii de conducere cât și execuţie în domeniul de 
securitate și apărare și (4.2) Integrarea dimensiunii de gen în politicile sec-
toriale de securitate și apărare.

Rezultatele aplicării inițiativelor privind promovarea și integrarea per-
spectivei de gen: exemplul Platformei de la Beijing. În perioada 9-20 

martie 2015, în cadrul celei de-a 59-a Sesiuni a Comisiei privind statutul Femei-
lor al ONU, obiectivul principalul a vizat Declarația de la Beijing și Platforma de 
acțiune, inclusiv provocările actuale, care afectează punerea în aplicare și realizarea 
egalităţii de gen și abilitarea femeilor. Comisia a întreprins o analiză a progreselor 
realizate la 20 de ani de la adoptare a Convenţiei de la Beijing din 1995.

În timp ce au fost înregistrate progrese în ultimele două decenii, planul încă 
rămâne doar parţial îndeplinit. Pe baza lecţiilor învăţate din punerea în aplicare 
a Platformei de acţiune, au fost determinate o serie de măsuri urgente în cinci 
domenii globale și prioritare pentru accelerarea progresului:
5 Convenţa ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei din 18.12.1979. Ediţie 
specială „Tratate internaţionale”, 1998, Volumul 1, p.114.
6 NOTĂ: Conceptul de ODD a fost elaborat în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă 
(Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) cuprinse în textul 
Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU.
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1. Transformarea normelor sociale discriminatorii și a stereotipurilor de gen;

2. Transformarea economiei în vederea realizării egalităţii de gen și a dezvol-
tării durabile;

3. Asigurarea participării depline și egale a femeilor în procesul decizional la 
toate nivelurile;

4. Creșterea semnificativă a investiţiilor în egalitatea de gen; va fi esenţial să 
se reorienteze politicile fiscale și monetare pentru creșterea cheltuielilor 
publice cu privire la egalitatea de gen, precum și monitorizarea și analiza 
efectelor prin intermediul bugetului sensibil la gen;

5. Consolidarea responsabilităţii pentru egalitatea de gen și realizarea drep-
turilor omului ale femeilor și fetelor.

!
Platforma de acțiune de la Beijing acoperă 12 domenii critice: sărăcie; 
educaţie; sănătate; violenţă; conflicte armate; economie; putere și proces 
de luare a deciziilor; mecanisme instituţionale; drepturile omului; mass-
media; și mediul.

În prezent, pentru fiecare zonă critică, sunt identificate obiective strategice, 
precum și un catalog detaliat de acţiuni conexe, care trebuie luate de guverne și 
de alte părţi interesate, la nivel naţional, regional și internaţional.7

Raportul privind decalajul de gen la nivel mondial 8. Prin Raportul privind 
decalajul de gen la nivel mondial (Global Gender Gap Report), Forumul 

Economic Mondial cuantifică amploarea disparităţilor de gen și progresul lor în 
timp. În timp ce niciun singur indicator nu poate capta situaţia completă, Indicele 
Decalajului de Gen Global (IDGG)9 analizează diferenţele relative dintre bărbaţi și 
femei în 4 categorii fundamentale: (1) sănătatea și supravieţuirea, (2) educaţie, 
(3) participarea economică și oportunitate și  (4) abilitarea (puterea) politică.

Unul din cele trei concepte definitorii ale metodologiei calculării IDG compară 
și situează țările în funcție, mai degrabă, de situația egalității de gen, decât cea 
a emancipării femeilor. Scopul urmărit este evaluarea evoluţiei în timp a egali-
tăţii de gen dintre femei și bărbaţi, decât dacă femeile sunt „câștigătoare” în 
„bătălia sexelor”.

Un aspect esenţial al determinării IDGG constă în faptul că oferă imaginea unor 
potenţiale modele, care sunt lidere în distribuirea echitabilă a resurselor între 
femei și bărbaţi, indiferent de nivelul general de resurse disponibile. În unele 

7 Baurciulu A., Casian A., Pârţachi I., Petroia A. ș. a. Op. cit., p. 38.
8 Global Gender Gap Report. https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
9 NOTĂ: Indicele decalajului de gen global (IDGG) a fost dezvoltat, în anul 2006, din necesitatea realizării unei 
măsuri coerente și cuprinzătoare privind egalitatea de gen, care poate urmări progresul unei ţări în timp.
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ţări, progresul are loc rapid, indiferent de nivelul veniturilor și punctul de pleca-
re, dar, în altele, schimbarea este mult mai lentă sau neglijabilă.

BOXA 9: IDGG pe categorii fundamentale, progresul înregistrat                                  
în perioada 2006 -2015

1.2. Obiectivul 16 al Agendei 2030

Obiectivul 16 – pacea, justiția și instituții puternice – se referă la Promova-
rea unor societăţi pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, 
asigurarea accesului la justiţie pentru toţi și crearea unor instituţii eficiente, res-
ponsabile și favorabile incluziunii la toate nivelurile.

„Pacea, stabilitatea, drepturile omului și o guvernare eficientă în baza 
supremaţiei legii sunt conduite importante pentru dezvoltarea durabi-
lă. Trăim într-o lume care este tot mai divizată. Unele regiuni se bucură 

de pace durabilă, securitate și prosperitate, pe când altele sunt într-un ciclu 
permanent de conflict și violenţă. Această situaţie nu este inevitabilă și trebuie 
rezolvată.

Gradul înalt de violenţă armată și de insecuritate are un impact distructiv asu-
10 Raport realizat de Forumul Economic Global. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015
    rankings/
11  NOTĂ: Ţările care conduc clasamentul sunt 1. Islanda, 2. Norvegia, 3. Finlanda, 4. Suedia și 5. Irlanda. 

Un deceniu de date reflectă că decalajul de gen privind Participarea econo-
mică și oportunitate, în 2015, este situat la nivelul de 59%, cu îmbunătăţiri 
lente de 3% în ultimii zece ani. La capitolul Educație, diferenţa dintre femei 
și bărbaţi s-a ridicat la nivel de 95%, decalajul fiind mai mic cu 3% faţă de 
2006. Sănătate și de supraviețuire este sub-indicele care este cel mai aproa-
pe de paritate 1 și este 96%, iar diferenţa a crescut ușor faţă de anul 2006, 
cu 1%. În timp ce, la categoria Abilitare (putere) politică îmbunătăţirea este 
relativ ridicată în ultimul deceniu, comparativ cu alte domenii și constituie 
9%, decalajul între femei și bărbaţi, în acest domeniu, rămâne cel mai mare, 
indicele fiind doar de 23% în anul 2015.

După selectarea ţărilor poziţionate în clasamentul Raportului privind deca-
lajul de gen la nivel mondial (Global Gender Gap Report 2015)10  până la 
locul 5111, se constată că Republica Moldova ocupă locul 26, prezentând un 
decalaj semnificativ la categoria  Abilitare politică, de 0,195 și un decalaj mai 
puţin pronunţat de 0,797 la categoria Participarea economică și oportunita-
te. Astfel, Republica Moldova deţine o poziţie superioară Austriei, aflată pe 
locul 37, unde decalajul la categoria Abilitare politică este superior, fiind de 
0,246, însă, o diferenţa mai pronunţată se observă la Participarea Economi-
că și oportunitate, care este de 0,705.
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pra dezvoltării ţării, afectând creșterea economică și adesea rezultând în dis-
pute de lungă durată, care durează generaţii întregi. Violenţa sexuală, crima, 
exploatarea și tortura sunt de asemenea prevalente acolo unde sunt conflicte 
sau nu există supremaţia legii, iar ţările trebuie să întreprindă măsuri pentru a-i 
proteja pe cei care se află în situaţii de risc.”12

ODD-urile au drept scop reducerea semnificativă a tuturor formelor de violen-
ţă și colaborarea cu guvernele și comunităţile pentru soluţionarea de durată 
a conflictelor și a nesiguranţei. Consolidarea supremaţiei legii și promovarea 
drepturilor omului sunt foarte importante în acest proces, la fel cum sunt și 
reducerea fluxului de arme ilegale și consolidarea participării ţărilor în curs de 
dezvoltare în instituţiile de guvernare globală. 

 Pentru realizarea Obiectivului 16, statele au convenit:

	Să pună capăt violenţei în lume și deceselor cauzate de aceasta. 

	Să pună capăt abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor 
de violenţă și tortură împotriva copiilor. 

	Să garanteze accesul egal al tuturor persoanelor la justiţia din ţara 
lor sau la nivel internaţional. 

	Să combată crima și corupţia sub orice formă. 

	Să îmbunătăţească capacitatea instituţiilor de stat pentru a spori 
încrederea cetăţenilor. 

	Să garanteze consultarea cetăţenilor și luarea deciziilor de către 
guvernele lor în interesul copiilor și al adulţilor. De exemplu, copiii 
și tinerii trebuie să fie consultaţi înainte de semnarea unei legi 
care le va influenţa viaţa. 

	Să asigure o identitate tuturor copiilor, inclusiv înregistrarea nașterii. 

	Să garanteze accesul liber la informaţii pentru toate persoanele. 

	Să consolideze capacitatea instituţiilor de a preveni violenţa, terorismul și 
crima.

De ce nu există niciun obiectiv separat cu privire la pace și securitate?

Subliniem importanţa păcii și a securităţii drept o componentă principa-
lă a celor patru direcţii de dezvoltare durabilă. Obiectivul 1 pune accent pe 
regiunile vulnerabile, inclusiv regiunile post-conflict, și conţine o ţintă privind 
soluţionarea conflictului și a violenţei. Obiectivul 4 conţine o ţintă privind redu-
cerea violenţei împotriva persoanelor, în special împotriva femeilor și copiilor, 
care trebuie să fie operaţionalizată la nivel de ţară. Această ţintă abordează atât 
12 Sustainable Development Goals. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-develop-
ment -goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
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aspectele legate de violenţa în bază  de gen și protecţia copilului, dar și cele de 
securitate personală, care reprezintă o provocare majoră în situaţiile de conflict 
și postconflict. Într-adevăr, multe dintre obiectivele propuse abordează cauzele 
structurale ale conflictului, precum inegalitatea și excluderea, sărăcia extremă 
în toate formele sale și guvernanţa necorespunzătoare.13

Mai mult decât atât, cel mai important bun public este pacea și securitatea, inclusiv 
securitatea personală. Conflictul, în special, este o ameninţare fatală în calea dez-
voltării, iar dezvoltarea nu poate prospera fără siguranţa faţă de violenţa personală 
și psihologică, care sunt prea des îndreptate împotriva femeilor și fetelor. Chiar și în 
ţările pașnice, violenţa interpersonală, criminală și violenţa armată a organizaţiilor 
criminale pot fi o barieră în calea dezvoltării. Guvernele trebuie să prevină violen-
ţa armată, de exemplu prin dezarmarea persoanelor civile și a foștilor combatanţi, 
consolidarea sectorului de securitate și al poliţiei, asigurarea accesului la justiţie și 
colaborarea cu organizaţiile societăţii civile pentru a stopa violenţa omniprezentă, în 
special violenţa împotriva femeilor și fetelor. Copiii trebuie, de asemenea, să fie pro-
tejaţi într-un mod special de impactul pe care îl pot avea conflictele armate, printre 
care folosirea copiilor în calitate de soldaţi, și de toate formele de violenţă fizică și 
mintală, abuz, neglijare sau exploatare. Securitatea personală, stoparea conflictelor 
și consolidarea păcii sunt componente esenţiale ale unei bune guvernări întru rea-
lizarea dezvoltării durabile.14

Problemele politice mai ample privind pacea și securitatea, care sunt de obicei 
abordate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, depășesc do-
meniul de aplicare al ODD-urilor propuse. Cadrul politic global post-2015, care va 
include mai mult decât ODD-urile propriu-zise, ar trebui să atragă atenţia asupra 
obiectivului de lungă durată, dar încă neîndeplinit, de a elibera lumea de armele 
nucleare.15

Progresul obiectivului 16

1.3. Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate ONU – Femeile, Pacea și 
Securitatea

ONU are un rol important în instaurarea și menţinerea păcii la nivel internaţi-
onal. Consiliul de Securitate al ONU a recunoscut atât caracterul schimbător al 
conflictelor și războaielor contemporane, precum și impactul acestora asupra 
populaţiei civile, în special, asupra femeilor. Drepturile femeilor sunt încălcate 

13 An Action Agenda for Sustainable Development, 2013, p. 32. https://sustainabledevelopment.un.or-
g/.../878actionagenda.pdf
14 Goal 4: Achieve Gender Equality, Social Inclusion, and Human Rights for All [Obiectivul 4: Realizarea 
egalităţii de gen, a incluziunii sociale și a drepturilor omului pentru toţi]. http://unsdsn.org/resources/
goals-and-targets/goal-4-achieve-gender-equality-social-inclusion-and-human-rights-for-all/
15 Ibidem.
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excesiv în timpul conflictelor; femeile devin victime ale diferitor forme de vio-
lenţă, iar condiţiile lor economice se schimbă radical. În anul 2000, Consiliul de 
Securitate al ONU a lansat o discuţie intensă cu privire la protecţia drepturilor 
femeilor în situaţiile de conflict și creșterea rolului lor în procesul de instaurare 
a păcii. Cel mai frecvent, femeile devin victime ale violenţei sexuale. Indiferent 
de diferenţele de nivel cultural și de mentalitate, războaiele și conflictele arma-
te afectează în mod similar condiţia femeilor.

În timpul planificării construcţiei unui pod în Afganistan, șeful de personal 
a discutat cu membrii sediilor multinaţionale de comandă despre impor-

tanţa construirii unui pod și, mai ales, despre importanţa acestuia pentru local-
nici, din punct de vedere al aprovizionării și transportului. Consilierul pe proble-
me de gen a abordat probleme despre care cei prezenţi credeau iniţial că sunt 
în plus, dar după ce au discutat, au realizat că întrebările au oferit răspunsuri 
pentru unele aspecte la care nu s-au gândit până acum:

	„Pentru cine se construiește podul?” Răspunsul participanţilor era evi-
dent – pentru populaţia locală.

	„Bărbaţi sau femei?” Participanţii au răspuns – firește că pentru toţi. 

	„Cine conduce autovehiculele de obicei?” Răspunsul a fost – bărbaţii. 

	„Planificaţi să construiţi și trotuare pe pod sau doar șosea?” Până atunci 
nimeni nu s-a gândit la construirea trotuarelor.

Din cauză că nu a luat în vedere necesităţile populaţiei locale din perspectiva de 
gen, proiectul original lua în considerare în primul rând necesităţile bărbaţilor, 
compromiţând în același timp siguranţa femeilor, având în vedere că ele ar fi 
trebuit să meargă pe șosea pentru a traversa podul. În ambele cazuri este evi-
dentă importanţa includerii perspectivei de gen în planificarea și implementa-
rea activităţilor zilnice care, pe lângă economii și utilizarea raţională a resurselor 
disponibile, au un impact direct asupra aspectelor de siguranţă și de securitate.

La 31 octombrie 2000, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite16 a 
adoptat unanim Rezoluţia 1325 privind Femeile, Pacea și Securitatea, subliniind 
impactul conflictelor asupra femeilor și fetelor și importanţa rolului femeilor în 
instaurarea păcii și redresarea ţării după conflict. Aceasta este una dintre cele 
16 NOTĂ: Consiliul de Securitate – un organ permanent al ONU, iar conform Cartei ONU, este responsabil 
de menţinerea păcii și securităţii internaţionale. Acesta are dreptul să acţioneze în numele tuturor statelor 
membre ale ONU, care sunt obligate să respecte deciziile Consiliului. Consiliul de Securitate constată dacă 
este ameninţată sau încălcată pacea, sau dacă are loc un act de agresiune. În așa caz, elaborează recomandări 
și iau decizii privind măsurile ce se vor lua pentru a menţine sau reinstaura pacea și securitatea. Rezoluţiile 
Consiliului de Securitate au caracter obligatoriu la nivel internaţional, iar dacă este necesar, se permite 
utilizarea forţei pentru a menţine pacea internaţională și suprima statele agresoare. În: Observing Gender 
Equality Principles in Peacekeeping Operations. Georgian Pre-deployment Training Manual for Peacekeeping 
Contingent (DRAFT) [Observarea principiilor egalităţii de gen în operaţiunile de menţinere a păcii. Manual de 
instruire prealabilă a misiunilor contingentului de menţinere a păcii din Georgia (PROIECT)].
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mai importante rezoluţii ale ONU în domeniul păcii și securităţii, fiind în confor-
mitate cu convenţiile adoptate anterior privind femeile, pacea și securitatea. 
Rezoluţia are caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale ONU, fără 
necesitatea de a fi ratificată suplimentar.17

Este important să permitem femeilor să joace un rol activ în sectorul de securi-
tate pentru asigurarea unor drepturi egale pentru femei și bărbaţi. Implicarea 
atât a bărbaţilor, cât și a femeilor în activitatea instituţiilor din sectorul de secu-
ritate, determină aceste instituţii să fie mai eficiente și le permite să reacţioneze 
mai prompt la diferite necesităţi de securitate pe care le pot avea bărbaţii și 
femeile.18

Reafirmarea importanţei rolului pe care îl au femeile atât în prevenirea și so-
luţionarea conflictelor, dar și în operaţiunile de instaurare a păcii, subliniază 
importanţa participării egale și a implicării pe deplin a acestora în toate efor-
turile de menţinere și de promovare a păcii și securităţii, precum și necesitatea 
de a crește rolul lor în procesele decizionale privind prevenirea și soluţionarea 
conflictelor.

Femeile și conflictele

Obiectivele propuse de Rezoluția 1325 sunt raportate la patru piloni ai aces-
teia: 

I. pilonul de participare – reprezintă creșterea participă-
rii femeilor în procesul decizional în cadrul instituţiilor in-
ternaţionale, pe plan regional și naţional, dar și în cadrul 
operaţiunilor de menţinere a păcii, în special în rândul 
observatorilor militari și civili, și în cadrul mecanismelor 
pentru prevenirea, conducerea și rezolvarea conflictelor; 

II. pilonul de protecție – pentru protejarea fetelor și fe-
meilor de violenţa bazată pe diferenţa de sex/gen și pen-
tru respectarea caracterului umanitar și civil al taberelor 
și așezărilor de refugiaţi, părţile unui conflict armat ar 
trebui să ia măsuri speciale; 

III. pilonul de prevenție – presupune măsuri speciale de 
urmărire în justiţie a celor care încalcă legile internaţi-
onale pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor și 
sprijinirea iniţiativelor femeilor în procesul de pace și re-
zolvare a conflictelor; 
17 Gender Training Manual for the Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the Serbian Armed 
Forces, p. 84.
18 Ibidem.

Abordarea 
3Ps –

Protecţia, 
Prevenţia, 

Participarea

- utilizată în 
contextul 

rezoluţiilor
conexe
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IV. pilonul de reabilitare – părţile unui conflict armat ar trebui să respecte ca-
racterul umanitar și civil al taberelor și așezărilor de refugiaţi și să ia în conside-
rare nevoile particulare ale femeilor și fetelor19.

Sumar al Rezoluției 1325

    Înțelegerea conținutului Rezoluției 1325

Astfel, în implimentarea acestor piloni, de regulă, organizaţiile și statele adoptă 
un Plan de Acţiuni cu referire la Rezoluţia CSONU 1325 precum și la alte rezolu-
ţii conexe. În recomandările prealabile făcute de ONU cu privire la elaborarea 
planurilor naţionale de acţiuni se subliniază faptul că aceste planuri trebuie să 
respecte alte cadre legislative și politici naţionale pentru ulterioara lor punere 
în aplicare. Totuși, nu există niciun set omogen de instrumente de politici pen-
tru implementarea Agendei privind Femeile, Pacea și Securitatea.

!
În cadrul Rezoluției CS ONU 1325 nu este specificat conținutul reforme-
lor, modul în care vor fi implementate sau procedurile necesare pentru 
a proteja femeile și dreptul lor la participare. Țările sunt încurajate să 
definească în mod exact aceste părți în planurile lor de acțiuni. 

De la adoptarea sa în anul 2000, Consiliul de Securitate a desfășurat anual dez-
bateri deschise cu privire la progresul punerii în aplicare a Rezoluţiei 1325. Opt 
declaraţii ale Președintelui Consiliului de Securitate oferă îndrumări suplimentare 
privind modurile și mijloacele de punere completă în aplicare a Rezoluţiei20. Con-
siliul a recunoscut tot mai mult relaţia dintre egalitatea de gen, abilitarea femeilor, 
situaţiile specifice ţării și alte aspecte tematice, precum protecţia civililor, copiii în 
conflictele armate, pacea și securitatea, spre exemplu în Africa, menţinerea păcii 
și securităţii internaţionale și reforma din sectorul de securitate21. Activităţile des-
fășurate în ceea ce privește situaţia copiilor pe timp de conflicte armate a contri-
buit la o înţelegere mai profundă și la acţionarea mai urgentă în direcţia acestor 
probleme, inclusiv prin elaborarea unui mecanism de monitorizare și raportare, 
creat de Consiliul de Securitate prin intermediul Rezoluţiei 1612 (2005).

19 Vîlcu A. Implementarea Rezoluţiilor ONU privind femeile, pacea și securitatea în mediul military. 
În: Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, iunie, 2015, pp. 121-122.
20 Declaraţiile Președintelui (S/PRST/2001/31; S/PRST/2002/32; S/PRST/2004/40; S/PRST/2005/52; S/PRST 
/2006/42; S/PRST/2007/5; S/PRST/2007/40; și S/PRST/2008/39). 
www.un.org/womenwatch/feature/wps/index.html
21 Women and Armed Conflict. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/E.%20Women%20
and%20armed%20conflict%20(Sep%2009).pdf

În cadrul Rezoluției CS ONU 1325 nu este specificat conținutul refor-
melor, modul în care vor fi implementate sau procedurile necesare 
pentru a proteja femeile și dreptul lor la participare. Țările sunt în-
curajate să definească în mod exact aceste părți în planurile lor de 
acțiuni. 
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Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a implementa Rezoluţia CS 
ONU 1325 în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) 

Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016. În Capitolul I, paragraful 1.8 Co-
operarea cu alte organizații internaționale, în special cu ONU, s-a menţionat că 
„Moldova va întreprinde acţiuni în vederea implementării Rezoluției 1325 a Consi-
liului de Securitate al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securităţii și va 
coopera cu Alianţa Nord-Atlantică pentru a implementa politica NATO în acest do-
meniu”. De asemenea în cadrul Planului de Acţiuni al Strategiei pentru asigurarea 
egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, cu referire 
la Obiectivului specific 4.2 Integrarea dimensiunii de gen în politicile sectoriale de 
securitate și apărare, a fost stabilită acţiunea Asigurarea implementării recomandă-
rii generale nr.30 a Comitetului CEDAW și Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate 
ONU privind femeile, pacea și securitatea, iar indicatorul de monitorizare este „plan 
de acţiuni aprobat”. Aceasta presupune că este necesar de elaborat un plan de ac-
ţiuni privind implementarea angajamentelor respective.

În octombrie 2015 a fost 
marcată a 15-a aniversare 
a Rezoluţiei CS ONU 1325 
privind Fmeile, Pacea și 
Securitatea. În contextul 
aniversării s-a desfășurat 
o sesiune specială a Consi-
liului de Securitate unde a 
fost prezentată evaluarea 
efectuată privind imple-
mentarea Agendei „Feme-
ile, Pacea și Securitatea”. 
Sesiunea a culminat cu 
adoptarea unanimă a Rezoluţiei CS ONU 2242 (2015), care reafirmă angajamen-
tul comunităţii internaţionale faţă de Agenda FPS.

Studiul Global privind implementarea Rezoluției CS ONU 1325, cu titlul Pre-
venting Conflict, Transforming Justice, Securing Peace (Prevenirea Conflictului, 
Transformarea Justiţiei, Asigurarea Păcii), este un raport complex și tematic 
atotcuprinzător. Unul dintre principalele mesaje și concluzii la care s-a ajuns 
ferm în urma consultărilor și a deliberărilor care au avut loc la nivel global este 
că „Studiul subliniază necesitatea demilitarizării și elaborării unor strategii efici-
ente pentru prevenirea conflictelor și protecţia nonviolentă a civililor.”22

22 A Global Study on the Implementation of United Nations Security Consil resolution 1325, 2015, p. 135. 
http://wps.unwomen.org

«Invită Secretarul General...
să solicite un studiul global
cu privire la implementarea

Rezoluției 1325 (2000),
în evidenţierea exemplelor de 

bune practici, lacunele și provocă-
rile efectuate, precum și

tendinţe și priorităţi emergente
pentru acţiune...»

Secretarul General al ONU Ban Ki-moon 
(2007 – 2016)

Studiul Global privind implementarea Rezoluției 1325 -
mandatat în cadrul Rezoluției 2122 (2013):
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(1) Femeile în cadrul forțelor armate naționale și
(2) Participarea femeilor în contingentele militare ale misiunilor 
ONU de menținerea păcii.

1.4. Rezoluții conexe domeniului pace și securitate 

Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite este unul din cele șase 
organisme principale ale ONU, având sarcina de a menţine pacea și securitatea 
la nivel mondial. Competenţele sale includ stabilirea operaţiunilor de menţine-
re a păcii, instituirea sancţiunilor internaţionale și autorizarea acţiunilor militare 
prin intermediul rezoluţiilor. Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate ONU a 
fost prima care a abordat impactul diferit și uneori unic al conflictului armat 
asupra femeilor. Consiliul de Securitate a adoptat opt rezoluţii ulterioare cu sco-
pul de a crea și aplica mecanisme semnificative de implementare și supraveghe-
re pentru Agenda „Femeile, Pacea și Securitatea”. 

În acest sens, Rezoluția 1820 a Consiliului de Securitate ONU (2008) a fost adop-
tată pentru a aborda problema violenţei sexuale în situaţii de conflict, atrăgând 
atenţia asupra sa. Rezoluţia recunoaște violenţa sexuală ca tactică de război și 
menţionează că violul și alte forme de violenţă sexuală pot constitui crimă de 
război, crimă împotriva umanităţii sau element constitutiv al unui genocid.  

Rezoluția 1888 a Consiliului de Securitate ONU, adoptată de Consiliul de Secu-
ritate în anul 2009, pune accentul, de asemenea, pe problema violenţei sexuale 
în conflictele armate. Aceasta subliniază necesitatea de a avea în vedere aspec-
tul violenţei sexuale în procesul de asigurare a păcii – fie că este vorba de dezar-
mare, demobilizare sau reintegrare, fie că este vorba de securitatea și reforma 
judiciară, pentru a pedepsi răufăcătorii și a asigura victimelor accesul la căi de 
atac. Rezoluţia prevede noi mecanisme în cadrul sistemului ONU, inclusiv func-

 Implicarea femeilor în acțiunile de menținere a păcii și 
securității este esențială pentru eficacitatea operațională.

	Accelerează revitalizarea economică în urma unui 
conflict

	Sporește eficacitatea și eficiența asistenței umanitare 
	Sporește eficacitatea eforturilor noastre de protecție 
	Sporeşte probabilitatea realizării cu succes a 

medierilor și a negocierilor pentru pace. Principalul 
mesaj general – contextul actual al păcii și securităţii, 
identificarea impactului participării femeilor, 
necesitatea de finanţare și implementare

Constatare-cheie  
a studiului:

Participarea 
semnificativă a 
femeilor: 
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ţia de Reprezentant Special al Secretarului General al Naţiunilor Unite. Rezoluţia 
reiterează că unul dintre obiectivele importante este de a promova participarea 
femeilor în negocieri și de a mări numărul acestora în misiunile ONU.

Rezoluția 1889 a Consiliului de Securitate ONU, adoptată în anul 2009, face un 
apel către statele membre ca acestea să mărească numărul factorilor de deci-
zie-femei, implicate în procesele de asigurare a păcii, să elaboreze rapoarte care 
să reflecte aspectele ce ţin de gen, conflicte și instaurarea păcii, să desemneze 
în cadrul misiunilor de menţinere a păcii un consilier pe aspecte de gen și altul 
pe aspecte de protejare a femeilor și să elaboreze indicatori globali privind im-
plementarea și monitorizarea Rezoluţiei 1325. Statele membre sunt, de aseme-
nea, obligate să promoveze participarea femeilor în procesele de reconstruire și 
luare a deciziilor de ordin politico-economic. 

În 2010 a fost adoptată Rezoluția 1960 a Consiliului de Securitate ONU, care 
evidenţiază importanţa datelor de referinţă dezagregate pe gen cu privire la im-
pactul conflictelor, în special prin prisma violenţei sexuale în situaţii de conflict. 
Rezoluţia stabilește instrumente instituţionale de combatere a impunităţii, pre-
zintă etape specifice necesare pentru prevenirea și protecţia împotriva violen-
ţei sexuale în situaţii de conflict și stabilește consecinţele violenţei sexuale. De 
asemenea, include: menţionarea în rapoartele anuale ale Secretarului General, 
sesizări către Comitetele de sancţiuni ale ONU și Curtea Penală Internaţională, 
condamnare internaţională și despăgubiri. 

Rezoluția 2106 a Consiliului de Securitate ONU (2013) pune accent pe impor-
tanţa garantării urmăririi penale a faptelor de violenţă sexuală, cu scopul de a 
combate impunitatea larg răspândită pentru această infracţiune. 

Rezoluția 2122 a Consiliului de Securitate ONU (2013) introduce măsuri pentru 
asigurarea participării și rolul conducător al femeilor la prevenirea conflictelor, 
la procesele de pace și toate măsurile de redresare post-conflict. 

Rezoluția 2242 a Consiliului de Securitate ONU (2015) îndeamnă statele membre 
să asigure fortificarea Rezoluţiei 1325 și subliniază în mod repetat importanţa im-
plicării femeilor în prevenirea și soluţionarea conflictelor și în instaurarea păcii.

Rezoluția 2272 a Consiliului de Securitate ONU (2016) îndeamnă statele mem-
bre să asigure eradicarea exploatării și a violenţei sexuale comise de persoanele 
implicate în misiunile de menţinere a păcii și pedepsirea corespunzătoare a vi-
novaţilor. 

Familiarizarea cu rezoluţiile Consiliului de Securitate ONU privind 
Femeile, Pacea și Securitatea
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ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE
1. Identificaţi principalele direcţii strategice privind asigurarea egalităţii de 

gen la nivel mondial.
2. Care este rolul Platformei de la Beijing privind promovarea și integrarea 

perspectivei de gen la nivel mondial?
3. Care dintre obiective Agendei 2030 se referă la perspectiva de gen în Pace 

și Securitate ? Argumentaţi răspunsul.
4. De ce a fost nevoie de elaborat o Rezoluţie cu referire la rolul femeii în 

Pace și Securitate?
5. Identificaţi pilonii Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU. 
6. Ce fel de acţiuni promovează și susţin acești piloni în asigurarea egalităţii 

de gen?
7. De ce ONU a aprobat și alte rezoluţii conexe privind Agenda „Femeile, 

Pacea și Securitatea”?
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MATERIALE DISTRIBUTIVE

MATERIAL DISTRIBUTIV: FINALITĂȚILE OBIECTIVULUI 16 – PACEA, JUSTIȚIA 
ȘI INSTITUȚII PUTERNICE

16.1  Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violenţă și a ratelor de 
deces asociate cu violenţa.

16.2  Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violenţă 
și torturii copiilor.

16.3  Promovarea statului de drept la nivel naţional și internaţional și asigurarea 
accesului egal la justiţie pentru toţi.

16.4  Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și 
de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și 
combaterea tuturor formelor de crimă organizată. 

16.5  Reducerea semnificativă a corupţiei și dării de mită în toate formele sale.

16.6  Dezvoltarea eficienţei, responsabilităţii și transparenţei instituţiilor la 
toate nivelurile.

16.7 Asigurarea unui proces decizional receptiv, incluziv, participativ și 
reprezentativ la toate nivelurile. 

16.8  Extinderea și consolidarea participării ţărilor în curs de dezvoltare în 
instituţiile de guvernare globală. 

16.9  Până în 2030, asigurarea identităţii legale tuturor, inclusiv înregistrarea 
nașterii. 

16.10 Asigurarea accesului public la informaţii și protejarea libertăţilor 
fundamentale, în conformitate cu legislaţia naţională și acordurile 
internaţionale. 

16.a Consolidarea instituţiilor relevante, inclusiv prin intermediul cooperării 
internaţionale, pentru a consolida capacităţile la toate nivelurile, în special 
în ţările aflate în curs de dezvoltare pentru a preveni violenţa și pentru a 
combate terorismul și crima.

16.b Promovarea și consolidarea legilor și a politicilor nediscriminatorii pentru 
dezvoltarea durabilă.
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MATERIAL DISTRIBUTIV: PROGRESUL OBIECTIVULUI 16 – PACEA, JUSTIȚIA 
ȘI INSTITUȚII PUTERNICE23

 Pacea, justiţia și instituţiile eficiente, responsabile și favorabile incluziunii 
stau la baza Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). În ultimele de-
cenii, unele regiuni s-au bucurat de un nivel sporit și durabil de pace și 
securitate. Totuși, multe ţări continuă să se confrunte cu violenţă și con-
flicte armate prelungite, și mult prea mulţi oameni au de suferit din cauza 
instituţiilor slabe și a lipsei accesului la justiţie, la informaţii și alte libertăţi 
fundamentale. 

 Numărul victimelor omuciderii intenţionate la nivel mondial a rămas relativ 
stabil în perioada 2008-2014. Acest număr a fost estimat între 4,6 și 6,8 la 
100 000 de persoane în anul 2014 – o scădere ușoară comparativ cu anii 
precedenţi. Chiar și așa, în acea perioadă rata omuciderilor în ţările aflate în 
curs de dezvoltare era de două ori mai mare decât în ţările dezvoltate, cres-
când în ţările cel mai puţin dezvoltate. Mai mult decât atât, în pofida lipsei 
datelor armonizate, se pare că decesele și leziunile traumatice în raport cu 
conflictul armat sunt în creștere în unele ţări, cauzând deplasări ale popula-
ţiei fără precedent și nevoi umanitare enorme.

 Copii sunt supuși diferitor forme de violenţă omniprezente, inclusiv pe-
deapsa corporală sau agresiunea psihologică. În 66 din 73 de ţări și zone cu 
date de sondaj disponibile pentru anii 2005-2012, mai mult de o jumătate 
dintre copiii cu vârsta între 1-14 ani au fost supuși unor forme de agresiu-
ne psihologică și/sau pedeapsă corporală acasă. În Africa de Nord, această 
pondere era mai mare de 90%. 

 La nivel global, numărul fetelor și băieţilor victime ale traficului uman 
(21% și, respectiv, 13%) a ajuns la nivelul maxim în anul 2011. Până în anul 
2014, cifrele au scăzut până la 18% și, respectiv, 7%, dar încă reprezentau 
dublul nivelurilor înregistrate în anul 2004. 

 Violenţa sexuală este una dintre cele mai problematice încălcări ale drep-
turilor copiilor. Totuși, raportarea insuficientă și lipsa datelor comparabile 
limitează înţelegerea situaţiei reale a problemei. Datele de sondaj din 31 
de ţări cu venit mic și mediu sugerează că proporţia femeilor cu vârsta în-
tre 18 și 29 de ani, care s-au confruntat cu violenţă sexuală pentru prima 
dată înainte de vârsta de 18 ani, variază foarte mult, între zero și 16%. Da-
tele comparabile privind experienţele cu care se confruntă bărbaţii sunt 
disponibile doar pentru cinci ţări, valorile fiind însă mai mici decât cele 
raportate în rândul femeilor în unele ţări.

23 Progress towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary-Generals. Report of the 
Secretary-General. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016--
EN.pdf
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 Progresul în ceea ce privește supremaţia legii și accesul la justiţie este 
variat. La nivel global, ponderea persoanelor ţinute în detenţie fără a fi  
condamnate.

	Progresul în ceea ce privește supremaţia legii și accesul la justiţie este 
variat. La nivel global, ponderea persoanelor ţinute în detenţie fără a fi 
condamnate a scăzut ușor, de la 32% din numărul total de deţinuţi între 
anii 2003-2005 la 30% între anii 2012-2014. Totuși, procentajul pentru re-
giunile aflate în curs de dezvoltare a fost de două ori mai mare decât cel 
înregistrat în regiunile dezvoltate. În Asia de Sud, de exemplu, mai mult 
de doi din trei deţinuţi au rămas fără sentinţă în perioada 2012-2014, în 
pofida îmbunătăţirilor identificate în datele disponibile pentru perioada 
2003-2005.

  În 27 de ţări cu date disponibile, între 25% și 50% dintre victimele jafurilor 
au raportat infracţiunea la poliţie. Datele sugerează un decalaj semnifica-
tiv în privinţa accesului cetăţenilor la serviciile autorităţilor și încrederii în 
acestea. Chiar dacă datele oficiale privind prevalenţa mitei sunt limitate, 
datele din 19 ţări indică că rata dării de mită poate ajunge la 50% în rândul 
cetăţenilor care au intrat în contact cu funcţionarii publici, subminând ast-
fel încrederea în instituţiile de stat.

  Înregistrarea copiilor la naștere este un prim pas spre asigurarea recunoaș-
terii în faţa legii și spre protecţia drepturilor individuale și a accesului la 
justiţie. În pofida progresului recent, nașterea a mai mult de unu din patru 
copii sub vârsta de cinci ani din întreaga lume nu a fost înregistrată. În Afri-
ca Sub-sahariană, mai mult de jumătate dintre copii (54%) nu au fost în-
registraţi până la vârsta de cinci ani. La nivel global, probabilitatea copiilor 
din zonele urbane de a fi înregistraţi este cu 1,5 ori mai mare decât în cazul 
copiilor din zonele rurale. În cele mai multe regiuni, ratele de înregistrare a 
nașterilor tind să fie mai mari în rândul populaţiei cele mai înstărite (20%).

  Eforturile sunt în curs de desfășurare pentru a face instituţiile naţionale și 
internaţionale mai eficiente, cuprinzătoare și transparente. În ultimii 10 
ani, aproape două treimi din 144 de ţări cu date disponibile au putut să își 
planifice bugetele naţionale în mod eficient (unde cheltuielile finale s-au 
menţinut în limita a 10% din bugetele originale). Drepturile de vot atribui-
te diferitor grupuri de ţări în instituţiile internaţionale constituie un indice 
al incluziunii la nivel internaţional. De exemplu, ţările aflate în curs de dez-
voltare deţin 63% din drepturile de vot în Banca Africană de Dezvoltare și 
doar 35% în Fondul Monetar Internaţional și 38% în Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie și Dezvoltare din cadrul Grupului Băncii Mondiale.
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 O presă liberă este strâns legată de accesul la informaţii și protecţia drep-
turilor omului, însă tendinţa în acest sens este descurajatoare. Numărul 
jurnaliștilor omorâţi a crescut de la 65 în anul 2010 la 114 în anul 2015, în 
pofida faptului că, până în anul 2013, 90 de state au adoptat legi privind 
libertatea și/sau accesul la informaţii.

 Proporţia ţărilor cu instituţii naţionale în domeniul drepturilor omului s-a 
dublat în ultimii 15 ani, ajungând la 35,5% la sfârșitul anului 2015. Cea mai 
înaltă pondere a instituţiilor care respectă principiile relaţionate cu sta-
tutul instituţiilor naţionale pentru promovarea și protejarea drepturilor 
omului (Principiile de la Paris, adoptate de Adunarea Generală prin Rezo-
luţia 48/134) a fost înregistrată în regiunile dezvoltate (46%) și în America 
Latină și Caraibe (41%). 

MATERIAL DISTRIBUTIV: SUMAR AL REZOLUȚIEI 132524

În această rezoluție în 18 puncte, Consiliul de Securitate:

	Cheamă statele membre să sporească numărul femeilor la toate nivelurile 
decizionale.

	Încurajează Secretarul pe Secretarul General să implementeze planul stra-
tegic de acţiune (A/49/587), cerând o creștere a participării femeilor în 
procesul decizional în soluţionarea conflictelor și a procesului de pacifica-
re.

	Cheamă Secretarul General să numească mai multe femei ca reprezentan-
te speciale și ambasadoare.

	Roagă Secretarul General să extindă rolul și contribuţia femeilor în cadrul 
operaţiilor din teren ale Naţiunilor Unite, incluzând cele ale observatorilor 
militari, poliţie civilă, drepturile omului și a personalului umanitar.

	Solicită Secretarului General să ofere sfaturi și materiale de pregătire pen-
tru protecţia, drepturile și nevoile particulare ale femeilor.

	Roagă Statele Membre să mărească ajutorul financiar benevol, suportul 
logistic și tehnic pentru eforturile de pregătire privind diferenţa de gen;

	Cere părţilor combatante într-un conflict armat să respecte în totalitate 
dreptul internaţional care să aplice drepturile și protecţia femeilor și fete-
lor, în special în calitate de civili.

24 Sumar al Rezoluţiei 1325 http://www.peacewomen.org/assets/file TranslationInitiative /1325/1325 ro-
manian.pdf
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	Cere părţilor combatante într-un conflict armat să ia măsuri speciale pen-
tru a proteja femeile și fetele de violenţa bazată pe sex, în special violul și 
alte forme de abuz sexual.

	Subliniază responsabilitatea tuturor statelor de a pune capăt impunităţii 
și de a urmării în judecată pe cei care se fac vinovaţi de crime de genocid, 
inclusiv cele legate de violenţa sexuală și alte forme de violenţă împotriva 
femeilor și a fetelor.

	Cere părţilor beligerante într-un conflict armat să respecte caracterul civil 
și umanitar al taberelor și așezărilor de refugiaţi acordând o grijă particu-
lară nevoilor speciale ale femeilor și fetelor.

	Invită Secretarul General să coordoneze un studiu care să fie prezentat 
Consiliului de Securitate privind impactul pe care îl au conflictele armate 
asupra femeilor și a fetelor, precum și rolul femeilor în procesul de con-
struire a păcii, a dimensiunilor soluţionării conflictului și a procesului de 
pace privind diferenţa de gen, progresul de integrare, din perspectiva di-
ferenţei de gen, în ceea ce privește misiunile de menţinere a păcii.

MATERIAL DISTRIBUTIV: FEMEILE ÎN CADRUL FORȚELOR ARMATE NAȚIONALE

În ultimii 20 de ani, un număr tot mai mare de ţări au înregistrat o creștere a 
procentului de femei în forţele lor armate. Mai recent, câteva ţări au determinat 
instituţiile militare naţionale să adopte politici privind egalitatea de gen și/sau 
să semneze planuri naţionale de acţiuni privind femeile, pacea și securitatea.
Printre măsurile menite să sporească gradul de reprezentare a femeilor se nu-
mără:
 campanii de recrutare orientate; 

 eliminarea barierelor privind accesul femeilor la unele grade și funcţii mi-
litare; 

 îmbunătăţirea și diversificarea căilor de angajare a femeilor; 

 utilizarea imaginii femeii ofiţere în campaniile promoţionale și de infor-
mare; 

 realizarea sondajelor și a studiilor privind recrutarea și menţinerea feme-
ilor în forţele armate;

 monitorizarea datelor corecte privind reprezentarea femeilor și a experi-
enţei în sectorul militar; 

 modificarea politicilor familiale; 
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 adoptarea reformelor care să abordeze hărţuirea și abuzul sexual în ca-
drul forţelor armate; și 

 modificarea infrastructurii, a uniformelor și a echipamentului.

Majoritatea ţărilor care au adoptat astfel de măsuri sunt ţări din cadrul NATO. În 
anul 2000, doar cinci ţări din cadrul acestei alianţe militare au raportat politici și 
legi specifice pentru participarea femeilor în forţele armate. Până în anul 2013, 
aceste politici au fost adoptate în toate cele 28 de ţări NATO. De exemplu, în 
anul 2000, doar șase ţări NATO înrolau un număr egal de femei și bărbaţi. Până 
în anul 2013, toate ţările membre ale NATO au oferit această posibilitate, chiar 
dacă în unele ţări unele funcţii nu sunt încă disponibile pentru femei, în special 
funcţiile din trupele combatante, pe submarine sau tancuri. Totuși, în timp ce 
aceste modificări în politici sunt semnificative, în medie, reprezentarea femei-
lor a crescut doar foarte modest de la 7,4% în anul 1999 la 10,6% în anul 2013. 
Unele ţări, care nu sunt membre ale NATO, au un procent și mai mare de femei 
în forţele lor armate. De exemplu, în Argentina, unde au fost adoptate măsuri 
pentru a recruta și menţine femei în toate ramurile forţelor armate, femeile re-
prezintă acum 14,2% din Armată, 16,4% din Marină și 22,6% din Forţele Aerie-
ne, sau 16,2% din forţele militare în general. Una dintre aceste măsuri permitea 
femeilor militari să primească asistenţă și să își exercite dreptul la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, fără obstacole sau întârziere – personalul spi-
talelor militare, care aveau obiecţii pe motive de conștiinţă faţă de întreruperea 
sarcinii, a fost redistribuit, iar centrele de îngrijire a copiilor au fost deschise în 
special pentru părinţii care lucrează în forţele de securitate.

Aceste măsuri pozitive sunt în contrast puternic cu discriminarea și abuzul per-
sistent faţă de femei în cadrul instituţiilor militare naţionale din multe ţări. De 
exemplu, în anul 2013, Comisia Congresului SUA a constatat că 23% dintre fe-
meile ofiţere ale SUA au avut o experienţă sexuală nedorită de la momentul 
înrolării, de la mângâieri până la viol. Conform relatărilor, în anul 2015, șeful 
forţelor armate indoneziene apăra practica testului de virginitate pentru toate 
femeile recrutate. De cele mai multe ori, există tendinţa ca femeile ofiţere să 
fie supuse discriminării pe parcursul carierei militare, să fie lipsite de promovări 
și posibilităţi, fiind, de exemplu, dislocate în operaţiunile de menţinere a păcii 
sau atribuite să îndeplinească sarcini destinate servitorilor care nu corespund 
instruirii lor. În Pakistan, femeile concurează pentru 32 de locuri la Academia 
Militară din Pakistan în fiecare an, în comparaţie cu aproximativ 2 000 de locuri 
alocate bărbaţilor.25

25 A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325. UN, 2015, pp. 
137-139.
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MATERIAL DISTRIBUTIV: PARTICIPAREA FEMEILOR ÎN CONTINGENTELE 
MILITARE ALE MISIUNILOR ONU DE MENŢINEREA PĂCII

Numărul femeilor antrenate în misiunile militare de menţinere a păcii este 
constant. Un număr extrem de mic de personal militar feminin este dislocat în 
misiunile actuale de menţinere a păcii. În iulie 2015, în medie doar 3% dintre 
militarii în misiunile ONU erau femei, iar majoritatea acestora erau angajate ca 
personal auxiliar. Acest număr este constant încă din anul 2011, dar, de fapt, a 
crescut numai cu 2 % în comparaţie cu anul 1993, în pofida solicitărilor repetate 
de la adoptarea Rezoluţiei 1325 în anul 2000 de a mări numărul femeilor. Unul 
dintre argumentele invocate frecvent pentru acest număr mic este că însuși 
procentajul femeilor în armata naţională, în unele ţări care contribuie cel mai 
mult cu trupe, este foarte mic. De exemplu, principalele trei ţări care contribuie 
cu trupe – Bangladeș, India și Pakistan – au puţine femei în forţele lor armate. 
În schimb, multe dintre ţările cu un procentaj mai mare de personal militar 
feminin contribuie cu mai puţini pacificatori la misiunile ONU. Țările din Europa 
și America de Nord, unde circa 8-20% dintre militari sunt femei, contribuie în 
mod tipic cu mai mulţi civili și personal militar la misiunile NATO, UE și OSCE, 
decât la misiunile ONU. Țări precum Zimbabwe și Belarus, de exemplu, în cadrul 
forţelor sale armate  40% sunt femei, însă contribuie cu doar 85 de militari. 
Există și excepţii notabile de la această tendinţă: Etiopia (al doilea cel mai 
mare contribuabil – 6,3% femei), Ghana (al nouălea cel mai mare contribuabil 
– 10,2%), Nigeria (al 10-lea cel mai mare contribuabil – 6,8%), Tanzania (al 21-
lea cel mai mare contribuabil – 5,2%), Africa de Sud (al 14-lea cel mai mare 
contribuabil –15,6%) și Uruguay (al 20-lea cel mai mare contribuabil – 7,2%) 
au depășit foarte mult media globală și dislocă un număr mare de trupe de 
menţinere a păcii. Unele dintre cele mai mari ţări care contribuie cu trupe 
depun eforturi ca să își îmbunătăţească echilibrul de gen.

În anul 2014, două femei ofiţere din Bangladeș au devenit primele femei pilot pe 
avioane de luptă din istoria ţării, iar forţele aeriene din Bangladeș au lansat un 
proces pentru a garanta că cel puţin 20% dintre ofiţerii lor sunt femei. Numărul 
femeilor în Forţele de apărare ale Rwandei aproape că s-a triplat în 10 ani și va 
crește și mai mult pentru a atinge ţinta Rwandei de a avea cel puţin 30% femei 
pacificatori26.

26 Idem, p. 139.
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EXERCIȚII 

EXERCIȚIU: FEMEILE ȘI CONFLICTELE

Obiective ale exercițiului: (•) identificarea atitudinilor participanţilor în ceea 
ce privește rolul femeilor în situaţiile de conflict și soluţionarea acestora;                     
(•) informarea participanţilor cu referire la anumite practici în vederea înţele-
gerii rolului femeilor în pace și conflict; (•) să poată propune anumite soluţii în 
sporirea participării femeilor în procesul de soluţionare a conflictelor. 

Un profesor/instructor adresează audienţilor următoarele întrebări:

	Cum credeţi, ce legătură există între femei și conflictele armate?

	Credeţi că femeile pot avea un rol în soluţionarea conflictelor armate și 
instaurarea păcii?

	Credeţi că femeile ar putea face ceva pentru securitatea unei ţări? Dacă 
da, atunci ce anume ar putea face acestea?

Notă pentru profesor/instructor: Aţi putea scrie pe o coală de hârtie câteva 
opinii principale, iar atunci când vor avea loc discuţiile, menţionaţi opiniile par-
ticipanţilor din când în când.

EXERCIȚIU: ÎNȚELEGEREA CONȚINUTULUI REZOLUȚIEI 1325

Separaţi audienţii în patru echipe. Repartizaţi textul Rezoluţiei 1325 și oferiţi 
timp pentru lecturare. 

Apoi expuneţi sarcina: fiecare echipă trebuie să identifice în textul Rezoluţiei 
1325 componente care se referă la unul din cei patru piloni studiaţi (participare, 
prevenţie, protecţie și reabilitare).

După ce aţi finalizat lucrul în grup, invitaţi fiecare reprezentant al grupului să 
relateze pe scurt unde în conţinutul Rezoluţiei au găsit fragmentele referitoare 
la participare, prevenţie, protecţie și reabilitare.

La final, discutaţi cu participanţii unde și cum pot să aplice prevederile Rezoluţiei 
în activitatea zilnică.

Instruirea la acest subiect ar trebui să explice importanţa Rezoluţiei 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU – Femeile, Pacea și Securitatea, ce o face să 
fie inovatoare și modul în care acesta este relevantă la nivel naţional. La fel, 
pe lângă Rezoluţia 1325, trebuie să explicaţi pe scurt Rezoluţiile „de suport” și 
motivul pentru care au fost adoptate.
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EXERCIȚIU: FAMILIARIZAREA CU REZOLUȚIILE CONSILIULUI DE SECURITATE AL 
ONU PRIVIND FEMEILE, PACEA ȘI  SECURITATEA

Împărţiţi grupul de participanţi în echipe mai mici. Oferiţi fiecărei echipe tex-
tul Rezoluţiei 1325 împreună cu textul oricărei alte rezoluţii (explicație: fiecare 
echipă trebuie să aibă textele a două rezoluții, spre exemplu, Rezoluția 1325 și 
Rezoluția 1820).

Instrucțiune: Audienţii trebuie să găsească, în rezoluţiile care le-au fost repar-
tizate, acele articole care consolidează articolele corespunzătoare din Rezolu-
ţia 1325. Ei trebuie să facă o listă cu aceste articole și să le prezinte pe scurt.

Notă pentru profesor/instructor: Acest exercițiu poate fi practicat cu orice alte 
rezoluții privind femeile, pacea și securitatea, adoptate de Consiliul de Securi-
tate al ONU. Dacă formatul lecției permite, atunci instructorul poate aloca mai 
mult timp pentru acest exercițiu. În acest caz, instructorul ar putea include în 
exercițiu mai multe articole.  
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Subiecte de conținut:    
  2.1. Directiva NATO Bi-SC 40-1.
  2.2. Politici și practici actuale ale UE privind Femeile,
                Pacea și Securitatea. 
 2.3. Recomandarea generală nr. 30 a CEDAW. 

TEMA 2.
INSTRUMENTE INTERNAȚIONALE PRIVIND IMPLICAREA 
FEMEILOR ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII

Obiective generale:
	să identifice instrumente în promovarea perspective de gen în politicile de 

apărare privind experienţa NATO;
	să cunoască practica UE în implementarea Rezoluţiei 1325;
	să evalueze necesităţile implementării prevederilor CEDAW în politica naţi-

onală de securitate;
	să poată identifica rolul practicilor evaluate în promovarea Agendei Feme-

ile, Pacea și securitatea.

Întrebări de autoevaluare   
Bibliografie 
Materiale distributive 
Exerciții 

CONȚINUT

2.1. Directiva NATO Bi-SC 40-1

Politica Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord prezintă interes inedit. NATO 
este o alianţă politico-militară formată din 28 de state din America de Nord 
și Europa. Alianţa tinde să realizeze scopurile și obiectivele stabilite în Tratatul 
Atlanticului de Nord.

Principalul scop al NATO este garantarea libertăţii și securităţii membrilor săi 
prin mijloace politice și militare. NATO promovează valorile democratice ale 
aliaţilor săi, libertatea persoanelor, statul de drept și asigură soluţionarea con-
flictelor pe cale pașnică. NATO este o organizaţie internaţională, ai cărei mem-
bri își păstrează independenţa și suveranitatea deplină. Fiecare decizie NATO 
este luată cu consimţământul tuturor statelor membre. Consiliul Atlanticului de 
Nord este principala structură politică de luare a deciziilor Organizaţiei. Ședinţe-
le Consiliului sunt prezidate de către Secretarul General al NATO.
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Pe 8 august 2012, NATO a emis Directiva Bi-SC 40-1 menită să consolideze rezo-
luţiile adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, să integreze perspectiva de 
gen în organizaţiile și forţele militare ale NATO și ale ţărilor membre NATO.

Declarația Summitului de la Chicago

Adoptarea Directivei Bi-SC 40-1 privind includerea Rezoluţiei 1325 a CS ONU și 
a perspectivei de gen în structurile de comandament NATO, inclusiv a măsurilor 
privind protecţia în timpul conflictelor armate27 este în consonanţă cu cei patru 
piloni de implementare a Rezoluţiei 1325. În Directiva Bi-SC 40-1 se regăsesc 
următoarele concepte-cheie:

	rolul femeii în misiuni și în operaţii trebuie să crească la toate nivelurile;

 pe timpul planificării operaţionale trebuie să fie luate în considerare nevoile 
specifice ale femeilor, cum ar fi cele de cazare, medicale sau de aprovizionare;

 în timpul pregătirii și desfășurării acţiunilor militare trebuie să se asigure 
materiale de instruire în unităţi, cum ar fi: instrucţiuni, ghiduri, manuale, 
proceduri de operare etc., pentru tot personalul. Acestea trebuie să se re-
fere la: (1) nevoile femeilor, drepturile lor și protecţia acestora; (2) impor-
tanţa implicării femeilor în misiuni și operaţii; (3) includerea în planurile 
de instruire naţionale și de predislocare a elementelor de atragere a aten-
ţiei asupra aspectelor culturale, care să garanteze înţelegerea adecvată a 
contextului de acest gen în regiunile de desfășurare a operaţiunilor; 

 reprezentarea femeilor în cadrul comandamentelor de gestionare a crize-
lor și în noua structură de comandă NATO trebuie să crească; 

 standardele NATO de comportament, precum și măsurile de respectare 
a dreptului internaţional în domeniul drepturilor femeilor și copiilor, și 
cu precădere a civililor, pe timpul conflictelor armate, trebuie incluse în 
programele de pregătire predislocare a personalului.

Realizarea obiectivelor propuse sunt asigurate de Oficiul Consilierului de Gen 
(IMS Office of the Gender Advisor) și Comitetul NATO privind Perspectiva de 
Gen (NATO Committee on Gender Perspectives).

NATO a numit un reprezentant special privind femeile, pacea și securitatea, care 
va consolida și promova implementarea Rezoluţiei 1325 a CS ONU și va sensibi-
liza opinia publică în privinţa politicilor și activităţilor NATO din acest domeniu. 
Reprezentantul special va asigura coordonarea și cooperarea adecvată cu ONU 
și cu alte organizaţii relevante28.

27 BI-Strategic Command Directive (BI-SCD) 40-. Integrating UNSCR 1325 and Gender Perspective into the NATO 
Command Structure. http://www.cimic-coe.org/wp-content/uploads/2014/06/20120808_NU_Bi-SCD_40-111.pdf
28 Groothedde S. Gender Makes Sense: A Way to Improve Your Mission. Civil-Military Cooperation Centre 
of Excellence (CCOE) 2013, p. 40. 
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Planul de acțiuni al NATO pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului 
de Securitate al ONU 

În anul 2010, NATO a aprobat Planul de acţiuni pentru integrarea RCSONU 1325 
în operaţiunile și misiunile conduse de NATO (NATO Action Plan on Mainstrea-
ming UNSCR 1325 into NATO-led operations and missions). În acest plan au fost 
incluse acţiuni clare care urmează să fie întreprinse de comandanţii operaţiuni-
lor conduse de NATO în Afganistan (ISAF) și în Kosovo (KFOR). Pentru a înregis-
tra progrese la nivel operaţional și tactic, NATO a creat funcţia de consilier pe 
probleme de gen în cadrul Comandamentului Aliat pentru Operaţii (ACO) și în 
cadrul Comandamentului Aliat pentru Transformare (ACT), precum și în cadrul 
sediului NATO al ISAF, Comandamentului comun al ISAF (IJC) și sediului KFOR.29

În iunie 2014, NATO a adoptat Planul de acţiuni pentru implementarea Rezo-
luţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU și a rezoluţiilor conexe. Planul de 
acţiuni cuprinde 14 rezultate și mai multe activităţi, de implementarea cărora se 
face responsabil serviciul internaţional al NATO, organizaţiile militare ale NATO 
și guvernele naţionale relevante. Pentru a asigura implementarea cu succes a 
planului, a fost înfiinţat un grup operativ privind femeile, pacea și securitatea, 
căruia i s-a încredinţat misiunea de a implementa Planul de acţiuni al NATO.

La moment, NATO a aprobat Planul de acţiuni pentru anii 2016-2018 privind 
implementarea versiunii revizuite a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate 
al ONU și a rezoluţiilor conexe. Scopul Planului este de a integra Rezoluţia 1325 
în activitatea zilnică a NATO și a statelor membre, atât în sistemul civil, cât și în 
cel militar. Sunt definite pe larg atât obligaţiile organizaţiei, cât și cele ale ţărilor 
membre și ale celor partenere referitor la implementarea rezoluţiilor.

2.2. Politici și practici actuale ale UE privind Femeile, Pacea și Securitatea

Egalitatea între femei și bărbaţi este una dintre valorile fundamentale ale Uni-
unii Europene. Aceasta datează din 1957, atunci când principiul remunerării 
egale pentru o muncă egală a devenit parte a Tratatului de la Roma. Înafară de 
aceasta, cadrul general al UE privind dimensiunea de gen are la bază Tratatul de 
la Amsterdam (1997), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (arti-
colul 23: Egalitatea între femei și bărbaţi), Tratatul privind Uniunea Europeană 
(2009) și Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (2010).  

UE a recunoscut egalitatea de gen și abilitarea femeilor ca fiind esenţiale pentru 
realizarea obiectivelor de dezvoltare internaţionale și a ODM-urilor. Este clar că 
abilitarea politică și economică a femeilor nu este doar o forţă motrice a egali-
tăţii de gen – ea fiind, de asemenea, fundamentală atât pentru creșterea eco-
nomică în ansamblu în ţările aflate în curs de dezvoltare, cât și pentru reducerea 
29 How can gender make a difference to security in operations – indicators. http://www.nato.int/nato_
static/assets/pdf/pdf_topics/20120308_1869-11_Gender_Brochure.pdf
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sărăciei. Mai mult decât atât, în toate societăţile femeile sunt adesea atât actori 
puternici în promovarea dezvoltării durabile și a justiţiei sociale, precum și ac-
tiviste pentru pace și democraţie în situaţiile de conflict sau post-conflict. UE a 
devenit din ce în ce mai activă în promovarea egalităţii de gen în acţiunile sale 
externe, inclusiv în realizarea cooperării pentru dezvoltare și în acordarea ajuto-
rului umanitar. Consensul European cu privire la dezvoltare (2005) recunoaște 
egalitatea de gen drept un obiectiv în sine și îl identifică drept unul dintre cele 
cinci principii esenţiale ale cooperării pentru dezvoltare.30  

Instrumentele utilizate în cadrul UE pentru integrarea dimensiunii de gen pot 
fi găsite în 15 directive europene, adoptate între anii 1975 și 2010. Priorităţile 
sunt menţionate în Carta femeilor (2006), care precizează: coeziunea econo-
mică și socială, creșterea durabilă, competitivitatea și abordarea provocărilor 
demografice depind de egalitatea reală între femei și bărbaţi.31

Prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 a fost înfiinţat In-
stitutul European pentru egalitatea de 
gen (EIGE). Obiectivele: De a consolida 
și de a contribui la promovarea egalită-
ții de șanse între femei și bărbați, inclu-
siv la abordarea integratoare a egalității 
de gen în toate politicile comunitare și în 
politicile naționale rezultate și la combaterea discriminării pe criteriul de sex și 
de a spori gradul de conștientizare a cetățenilor UE cu privire la egalitatea de 
șanse între femei și bărbați. Iar din 2010, EIGE își propune să devină centrul de 
cunoaștere al Europei cu privire la egalitatea de gen, ca lider în elaborarea de 
dovezi de încredere, în colectarea de cunoștinţe și în schimbul de expertiză și 
experienţe utile.32

Institutul este condus de un consiliu de administraţie compus din 18 repre-
zentanţi din statele membre și un reprezentant din partea Comisiei Europene. 
Forumul de experţi al institutului sprijină EIGE în calitate de organ consultativ.

În aprilie 2007, bazându-se pe Consensul European cu privire la dezvoltare, Co-
misia Europeană a adoptat o Comunicare privind egalitatea de gen și abilitarea 
femeilor în cooperarea pentru dezvoltare. În concluziile ulterioare ale Consiliului 
European privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor în cooperarea pentru 

30 Groothedde St. Op. cit., p. 41.
31 A se vedea: EU Women’s Charter. http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/
pdf/20100305_1_en.pdf
32 A se vedea: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbaţi. Luxemburg: Oficiul pentru 
Publicaţii al Uniunii Europene, 2016.http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0114718ron.pdf

Viziunea institutului constă în: 
realizarea egalității între femei 
și bărbați pentru toți europenii 
și nu numai. Misiunea sa este: 
să devină centrul european de 
cunoaștere în privința aspectelor 
legate de egalitatea de șanse 
între femei și bărbați.
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dezvoltare, Comisia și statele membre sunt invitate să „promoveze obiective și 
indicatori clari privind egalitatea de gen prin atribuirea de sarcini și responsa-
bilităţi clare pentru a-i orienta pe donatori în acest sens, în toate sectoarele”.33

Alte instituţii europene care necesită să fie menţionate sunt: Comisia Par-
lamentului European pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (Comisia 
FEMM), câţiva parteneri sociali europeni și Lobby-ul European pentru Femei. 
Aceasta este cea mai mare organizaţie de tip „umbrelă” formată din asociaţii 
pentru femei din UE, care activează pentru a promova drepturile femeilor și 
egalitatea între femei și bărbaţi. Statele membre ale UE și ţările candidate, 
precum și organele europene în număr de peste 2 000 de organizaţii pot de-
veni membre ale Lobby-ului.     

În anul 2008, UE a adoptat Agenda acţiunilor UE pentru ODM pentru a depu-
ne eforturi întru realizarea ţintelor ODM axate pe egalitatea de gen până în 
anul 2015. Mai mult decât atât, în decembrie 2008, Consiliul a adoptat Liniile 
directoare ale UE privind violenţele împotriva femeilor și combaterea tuturor 
formelor de discriminare la adresa femeilor, în care au fost incluse criteriile de 
intervenţie privind drepturile femeilor și care servesc drept bază pentru acţiu-
nile intensificate ale UE pentru combaterea violenţei și discriminării împotriva 
femeilor și fetelor în lume.34

Activitatea privind egalitatea de gen are loc sub auspiciile Strategiei UE privind 
egalitatea de gen pe anii 2016 - 2019. Acest document prevede cadrul politic 
general pentru o integrare coerentă a egalităţii de gen în toate politicile UE, 
inclusiv politicile externe (cooperare pentru dezvoltare, comerţ, agricultură, mi-
graţie, etc.).

Angajamentul strategic se axează pe următoarele cinci domenii prioritare:

1. Creșterea gradului de participare a femeilor pe piaţa forţei de muncă și 
independenţa economică egală;

2.  Reducerea diferenţei de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei 
și bărbaţi și, prin urmare, combaterea sărăciei în rândul femeilor;

3.  Promovarea egalităţii între femei și bărbaţi în procesul decizional;

4.  Combaterea violenţei în bază de gen și sprijinirea și protejarea victimelor;

5.  Promovarea egalităţii de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.35

În ceea ce privește implementarea Rezoluţiei 1325 a CS ONU la nivelul UE, con-

33 Dion De Veronique. Egalitatea de Gen și Cooperarea pentru Dezvoltare în Uniunea Europeană. http://
www.karat.org/wp-content/uploads/2012/02/Brief-on-EU-and-Gender-Equality_ru.pdf
34 Groothedde St. Op. cit., pp. 40-43.
35 Egalitatea de gen. Comisia Europeană. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality



MODULUL II. POLITICI ȘI DIRECȚII DE PROMOVARE A PERSPECTIVEI DE GEN ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII 45

siderăm important de evidenţiat că aceasta face obiectul unor preocupări de-
osebite și a unor politici ferme de aplicare. Pentru exemplificare, au fost orga-
nizate mai multe seminarii, sub președenţia suedeză în 2009, franceză în 2008, 
etc. care au prilejuit schimburi de experienţă și de opinii între reprezentanţii 
statelor membre UE, state africane, europene, Nepal, UNIFEM, ONG-uri, asupra 
proceselor naţionale de implementare a Rezoluţiilor 1325 și 1820 ale Consiliului 
de Securitate al ONU.

Ideile și recomandările reieșite pe timpul dezbaterilor erau menite să sprijine 
statele care nu s-au decis încă asupra unor măsuri la nivel naţional în domeniu 
(strategii, planuri, politici), cele care se află în curs de elaborare a unui Plan Naţi-
onal de Acţiune (National Action Plan – NAP) pentru implementarea rezoluţiilor 
ONU sau cele care deja au adoptat un NAP și îl implementează. În acest sens, se 
completează anual chestionare de evaluare a indicatorilor cantitativi și califica-
tivi de implementare a Platformei Beijing privind „Femeile și conflictele armate”, 
document aprobat în cadrul celei de a 4-a Conferinţe mondiale privind Femeile, 
care a avut loc la Beijing în anul 1995.

Recomandările prevăzute în Platforma de la Beijing constituie obligaţie asumată 
la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre, fiind formulate luându-se în 
considerare 6 obiective strategice:

1. Creșterea participării femeilor în operaţiunile de reducere a conflictelor 
armate la niveluri de luare a deciziei, a protecţiei femeilor care trăiesc în 
situaţii de conflicte armate și alte conflicte sau sub ocupare străină.

2.  Reducerea cheltuielilor militare excesive și controlul utilizării armelor.

3.  Promovarea formelor de non-violenţă în rezoluţiile pentru atenuarea con-
flictelor și reducerea incidenţei cazurilor de abuz împotriva drepturilor 
omului în situaţiile de conflict.

4.  Promovarea rolului femeilor în realizarea unei culturi a păcii.

5.  Furnizarea protecţiei, asistenţei și formării femeilor refugiate, altor femei 
aflate în situaţii de necesitate a protecţiei internaţionale.

6.  Furnizarea asistenţei femeilor din colonii și din teritoriile care nu se guver-
nează singure.36

UE recunoaște legăturile strânse dintre aspectele legate de pace, securitate, 
dezvoltare și egalitate de gen. Astfel, nu există doar necesitatea de a promova 
participarea și protecţia femeilor în situaţiile de conflict și de instaurare a păcii, 
dar și necesitatea de a garanta că aceste acţiuni sunt sprijinite de consideraţii 
de dezvoltare mai vaste, cum ar fi promovarea securităţii economice și a opor-

36 Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations Security Council Resolutions 
1325 and 1820 on women, peace and security, p. 17. https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/hr/news187.pdf
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tunităţilor pentru femei și accesul lor la serviciile de sănătate și educaţie. Acest 
lucru este important mai ales în contextul unui impact negativ pe termen lung 
pe care îl are un conflict violent asupra dezvoltării unei ţări sau a unei regiuni și 
a necesităţii de a planifica o securitate umană multidimensională, drept condi-
ţie de bază pentru realizarea dezvoltării și a păcii pe termen lung.37

UE va utiliza o abordare tridimensională pentru a proteja, sprijini și abilita feme-
ile implicate în situaţii de conflict și în cooperări pentru dezvoltare pe termen 
lung pentru realizarea egalităţii de gen. În primul rând, UE va integra aspectele 
privind femeile, pacea și securitatea în dialogul său politic și de politici cu guver-
nele partenere, în special din ţările afectate de conflicte armate, cele aflate în 
situaţii post-conflict sau în situaţii de fragilitate. În al doilea rând, UE va integra 
o abordare a egalităţii de gen în politicile și activităţile sale, în special în contex-
tul gestionării crizelor și al cooperării sale pentru dezvoltare pe termen lung. 
În al treilea rând, UE va sprijini acţiuni strategice specifice (de exemplu prin 
intermediul Instrumentului European pentru Democraţie și Drepturile Omului 
sau al Instrumentului de Stabilitate) direcţionate spre protecţia, sprijinirea și 
abilitarea femeilor. La fel, UE recunoaștere că pentru a îmbunătăţi statutul fe-
meilor și pentru a promova egalitatea de gen, o atenţie deosebită trebuie să fie 
acordată modului în care bărbaţii sunt implicaţi în proces și impactului pozitiv 
pe care îl are egalitatea de gen asupra bărbaţilor și asupra bunăstării societăţii 
în ansamblu.38

Practica actuală a UE de implementare a aspectelor privind femeile, pacea 
și securitatea.Uniunea Europeană și-a asumat un angajament de lungă durată 
pentru promovarea egalităţii de gen și a drepturilor femeilor în politica sa exter-
nă. Mai concret, angajamentele de promovare a rolului femeilor în instaurarea 
păcii și/sau de sporire a punerii în aplicare a Rezoluţiei 1325 sunt menţionate în 
câteva documente de politici precum Consensul European cu privire la Dezvol-
tare (2005), Comunicarea privind Foaia de parcurs a Comisiei pentru Egalitatea 
între Femei și Bărbaţi (2006), Conceptul UE de sprijin pentru Dezarmare, Demo-
bilizare și Reintegrare (DDR) (2006)39, Comunicarea Comisiei privind abilitarea 
femeilor și egalitatea de gen în cooperarea pentru dezvoltare (martie 2007) și 
Concluziile corespunzătoare ale Consiliului (mai 2007). În plus, Consensul euro-
pean privind ajutorul umanitar recunoaște importanţa sprijinirii participării fe-
meilor în intervenţiile de oferire a ajutorului umanitar și solicită includerea stra-
tegiilor de protejare împotriva violenţei în bază de gen și a celei sexuale în toate 
aspectele sprijinului umanitar. Mai mult decât atât, angajamente importante 

37 The United Nations Fourth World Conference on Women. http://www.un.org/womenwatch/daw/bei-
jing/platform/armed.htm
38 Council Conclusions on men and gender equality. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/
st14845.en06.pdf
39 Conceptul UE de sprijin pentru dezarmare, demobilizare și reintegrare (DDR), aprobat de Comisia Europeană 
pe 14 decembrie 2006 și de Consiliul Uniunii Europene pe 11 decembrie 2006.



MODULUL II. POLITICI ȘI DIRECȚII DE PROMOVARE A PERSPECTIVEI DE GEN ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII 47

faţă de promovarea Rezoluţiei 1325 sunt incluse în parteneriatul strategic Afri-
ca-UE și în primul Plan de Acţiuni (2008-2010) pentru implementarea acestuia.

Forța Uniunii Europene (EUFOR) din Ciad

În domeniul politicii europene de securitate și apărare (PESA), Consiliul a adop-
tat, în septembrie 2005, un document operaţional privind implementarea Re-
zoluţiei 1325 a CS ONU în contextul PESA. Documentul conţine recomandări cu 
privire la integrarea perspectivei de gen la toate etapele misiunilor/operaţiuni-
lor PESA, de la planificare până la raportare și lecţii identificate. Bazându-se pe 
acest document, Consiliul a elaborat o „listă de verificare” care a fost adoptată 
în iulie 2006. Pe lângă aceasta, în noiembrie 2006, Consiliul a adoptat concluzii 
privind „integrarea egalităţii de gen în PESA”. Mai mult ca atât, în anul 2006, 
Parlamentul European a emis Rezoluţia referitoare la situaţia femeilor în con-
flictele armate și rolul lor în reconstrucţie și procesul democratic în ţările aflate 
în perioadă post-conflictuală.40

UE a adoptat în anul 2008 o „abordarea globală” pentru punerea în aplicare a 
Rezoluţiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate ONU, iar în anul 2010 – un 
set de indicatori pentru monitorizarea progresului de implementare. UE a între-
prins deja acţiuni pentru a promova participarea egală și deplină a femeilor în 
prevenirea și soluţionarea conflictelor, în negocierile de pace, în operaţiunile de 
menţinere și instaurare a păcii, în intervenţiile umanitare și în operaţiunile de 
reconstrucţie de după conflict. UE sprijină și implicarea experţilor în domeniul 
egalităţii de gen în eforturile de mediere.

UE promovează egalitatea de gen prin legi, monitorizări, orientări de politici, 
activităţi de sensibilizare și sprijin acordat proiectelor la nivel local. În raportul 
anual privind egalitatea de gen se trece în revistă progresul înregistrat la nivel 
comunitar și sunt oferite exemple de iniţiative naţionale, ce pot fi o sursă de 
inspiraţie. Sunt prezentate și statistici privind performanţele statelor membre, 
ceea ce sunt destul de importante în procesul de elaborare a politicilor.41

În prezent, eforturile Uniunii Europene privind promovarea egalităţii de gen 
în toate ţările membre, cât și la nivelul întregii comunităţi, sunt concentrate și 
reflectate în Pactul european pentru egalitatea de gen 2011-2020, adoptat la 07 
martie 2011. Noul Pact a fost elaborat în strânsă legătură cu Strategia „Europa 
2020” și „Strategia Uniunii Europene pentru locuri de muncă, o creștere inteli-
gentă, durabilă și creșterea favorabilă a incluziunii”. 
40 Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations Security Council Resolutions 
1325 and 1820 on women, peace and security, p. 21. https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/hr/news187.pdf
41 A se vedea: Report on equality between women and men 2015. http://ec.europa.eu/justice/gender-equa-
lity/ files/annual_reports/2016_annual_report_ 2015_web_en.pdf
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2.3. Recomandarea generală nr. 30 a CEDAW

Normele care garantează drepturile specifice ale femeilor variază de la regle-
mentări naţionale la convenţii și instrumente ale legislaţiei internaţionale și eu-
ropene. Câteva instrumente legislative internaţionale – convenţii care implică 
obligaţii pentru statele care au aderat la ele, ca și declaraţiile politice cu valoare 
universală – interzic excluderea în bază de gen de la exercitarea tuturor dreptu-
rilor civile, politice, economice, sociale sau culturale.42 

În acest sens, Convenția asupra elimină-
rii tuturor formelor de discriminare față 
de femei (CEDAW) este un tratat interna-
ţional comprehensiv care are drept scop 
realizarea egalităţii de gen, asigurarea 
drepturilor femeilor în toate sferele vieţii 
și, în general, îmbunătăţirea condiţiilor 
pentru femei. Prin urmare, toate aspec-
tele ce ţin de protecţia femeilor aflate 
în zone de conflict, consolidarea rolului 
femeii în soluţionarea conflictelor sau 
instaurarea păcii sunt abordate în acest 
document. Republica Moldova a ratificat Convenția CEDAW în 1994.43 

Convenția CEDAW:

	Stabilește principiile privind accesul egal al femeilor și bărbaţilor la deţi-
nerea funcţiilor publice;

 Prevede interzicerea discriminării în bază de gen la angajarea în câmpul 
muncii, precum și unele obligaţii ale angajatorului; 

 Stipulează obligaţia de asigurare a egalităţii femeilor și bărbaţilor în toate 
domeniile educaţiei, inclusiv și cele ce ţin de sfera organelor de forță; 

 Prevede cadrul instituţional de asigurare a șanselor egale pentru femei și 
bărbaţi;

	Mecanism de soluţionare a cazurilor de discriminare în bază de gen.

În octombrie 2013, Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discrimi-
nare faţă de femei a adoptat Recomandarea generală nr. 30 privind femeile 
în situaţii de prevenire a conflictelor, conflict și post-conflict (RG30).44 Docu-
mentul a fortificat și clarificat aplicabilitatea Convenţiei la diverse circumstan-
42 Tomescu M. Protecţia și promovarea drepturilor femeilor la nivel internaţional. www.fspc.ro/admin/ima-
gini/media/dep_femei/dreptul_femeii.pdf
43 Notă: Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 87-XIII din 28.04.1994
44 General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women. www.ohchr.org/Documents/.../
CEDAW/.../CEDAW.C.CG.3

În cadrul Strategiei pentru asigu-
rarea egalității între femei și băr-
bați în Republica Moldova pe anii 
2017-2021, obiectivul specific 
4.3 se referă la Asigurarea imple-
mentării recomandării generale 
nr. 30 a Comitetului CEDAW și Re-
zoluţiile Consiliului de Securitate 
ONU privind femeile, pacea și se-
curitatea.
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ţe caracterizate prin conflict și criză politică. De asemenea, s-au stabilit și con-
firmat conexiunile Convenţiei cu agenda Consiliului de Securitate referitoare 
la Femeile, Pacea și Securitatea. Reunite, acestea oferă un cadru de fond care 
asigură că egalitatea de gen este parte integrantă în eforturile de prevenire a 
conflictelor, consolidare a păcii, reconstrucţie post-conflict, responsabilitate.45

Scopul principal al RG30 este să ofere Statelor Părţi orientări competente privind 
măsurile legislative, de politici și alte măsuri corespunzătoare pentru asigurarea 
deplină a obligaţiilor de a proteja, respecta și aplica drepturile femeilor în situaţii 
de prevenire a conflictelor, conflict și post-conflict. RG30 acoperă o largă arie te-
matică, referindu-se la violenţă în bază de gen și trafic ilicit, participare, acces la 
educaţie, ocuparea forţei de muncă și sănătate, femeile din mediul rural, strămu-
tări, refugiaţi și solicitanţi de azil, cetăţenie și apatridie, căsătorie și relaţii de fami-
lie, reforma sectorului de securitate și dezarmare, demobilizarea și reintegrarea 
combatanţilor, acces la justiţie, reforma constituţională și electorală.

Una din temele abordate de Recomandarea generală nr. 30 și Rezoluţiile Consi-
liului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea se referă la Refor-
ma Sectorului de Securitate46:

CEDAW Recomandarea generală 
nr. 30

Consiliul de Securitate al ONU 
Rezoluțiile privind femeile, pacea 

și securitatea

Reforma 
sectorului de 
securitate (RSS); 
dezarmarea, 
demobilizarea și 
reintegrarea (DDR)

Alin. 66-69: Se bazează pe garanţiile 
Convenției de nediscriminare a 
femeilor și fetelor. 
Recomandări: 
	Elaborarea programelor DDR 
în cadrul RSS și asigurarea faptului 
că întreaga RSS este sensibilă la gen 
și vârstă; 
	Asigurarea accesului egal al 
femeilor și bărbaților la programele 
DDR și abordării specifice a 
necesităţilor femeilor și fetelor.

Rezoluțiile FPS solicită ca necesitățile 
diferite ale femeilor și bărbaților să fie 
luate în considerare în DDR și progra-
marea RSS, astfel: 
	 Planificarea DDR să fie sensibilă 
la aspectele de gen (RCSONU 1325 PO 
13);
	 Asigurarea accesului deplin al fe-
meilor și fetelor la programele DDR și 
abordarea necesităților acestora asoci-
ate cu grupările armate în programele 
respective (CSONU 1889 PO 13); 
	 Politică de toleranță zero în RSS 
și verificare, mai multe femei în insti-
tuțiile de securitate (RCSONU 2106 PO 
16 (b)).

Recomandarea generală nr. 30 și Rezoluţiile privind Agenda Femeile, 
Pacea și Securitatea se menţionează reciproc și oferă modalităţi prin care 

implementarea fiecărui cadru poate fi fortificată. Planurile naţionale de acţiuni 

45 Guidebook on CEDAW General Recomandation no. 30 and UNSC Resolutions on Women, Peace and 
Security, New-York: UN Women, 2015, p. 8.
46 Ibidem, p. 18.
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privind Agenda Femeile, Pacea și Securitatea au fost adoptate ca mijloace pen-
tru ca Statele să implementeze practic sinergiile care există între Rezoluţiile Fe-
meile, Pacea și Securitatea și RG30. Aplicarea acestora poate fi consolidată prin 
includerea prevederilor privind egalitatea de esenţă din CEDAW și a recoman-
dărilor specifice din RG30 în elaborarea, implementarea, monitorizarea și eva-
luarea NAP cu privire la Agenda Femeile, Pacea și Securitatea. Recomandările 
specifice din RG30 privind femeile, pacea și securitatea pot fi incluse și adaptate 
în contextul planificării naţionale la nivel de stat.47

Un mijloc pentru punerea concomitentă în aplicare a Convenţiei CEDAW, RG30 
și a rezoluţiilor privind femeile, pacea și securitatea este asigurarea faptului că 
planurile de acţiuni și alte strategii naţionale privind femeile, pacea și securita-
tea abordează și aplică în comun prevederile ambelor cadre. Planurile naţionale 
de acţiuni, cum sunt cele din Australia (2012-2018), Uganda (2008) și Regatul 
Unit (2014-2017), subliniază modul în care rezoluţiile privind femeile, pacea și 
securitatea se bazează pe Convenţie și clarifică legăturile dintre angajamentele 
statului conform CEDAW și elaborarea NAP privind femeile, pacea și securita-
tea. Prevederile din CEDAW pot fi, de asemenea, incluse în mod direct în NAP. 

Planul naţional de acţiuni elaborat de Bosnia și Herţegovina în ianuarie 2010 
confirmă și reunește obligaţiile statului vizavi de prevederile CEDAW și Rezo-
luţiile privind Agenda Femeile, Pacea și Securitatea. De asemenea, NAP-ul in-
clude recomandările Comitetului adresate statului în perioadele anterioare de 
raportare, menţionând legăturile dintre aceste recomandări și Rezoluţia  1325 
a  CS ONU. În acest plan de acţiuni se regăsește și răspunsul la recomandarea 
Comitetului privind violenţa sexuală în situaţii de conflict.

Indicatorii globali cu privire la Rezoluţiile privind Femeile, Pacea și Securitatea 
– setul de 26 „indicatori globali”, adoptaţi în conformitate cu Rezoluţia 1889 
a CS ONU permite raportarea comună de către agenţiile ONU și state. Aceștia 
pot fi utilizaţi pentru monitorizarea și consolidarea reciprocă a ambelor cadre, 
deoarece statele raportează situaţia indicatorilor globali atât prin intermediul 
raportului anual al Secretarului General ONU, cât și prin intermediul raportării 
statului privind CEDAW.48

47 Ibidem.
48 Ibidem, p. 26.
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ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Care organizaţii internaţionale promovează perspectiva de gen/egalitatea 
de gen în sistemul său de activitate?

2. De ce NATO și-ar propune în activitatea sa implementarea Rezoluţiei 1325 
a CS ONU?

3. Care sunt instrumentele de bază privind implementarea egalităţii de gen 
în cadrul NATO?

4. În cadrul Uniunii Europene, există vreun mecanism de implementare a 
Rezoluţiei 1325 a CS ONU? Argumentaţi răspunsul.

5. Care este scopul aprobării Recomandării generale 30 a CEDAW?

6. De ce Republica Moldova își asumă angajamentul de a respecta Recoman-
darea 30 a CEDAW?

7. Care este rolul ONU, NATO, UE, CEDAW în promovarea rolului femeii în 
pace și conflict?
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MATERIALE DISTRIBUTIVE

MATERIAL DISTRIBUTIV: DECLARAȚIA SUMMITULUI DE LA CHICAGO

Declaraţia Summitului de la Chicago, adoptată de şefii de stat şi de guvern 
participanţi la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord de la Chicago din 20 
mai 2012, Punctul 15: 

„Violenţa sexuală şi în bază de gen, larg răspândite în situaţiile de conflict, lipsa 
de aranjamente instituţionale eficiente pentru a proteja femeile şi continua 
sub-reprezentare a femeilor în procesele de pace rămân impedimente serioase 
în instaurarea păcii durabile. Rămânem angajaţi în punerea în aplicare completă 
a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind femeile, pacea şi securitatea şi a rezoluţiilor conexe, care au drept scop 
protejarea şi promovarea drepturilor femeilor, a rolului şi participării acestora la 
prevenirea şi soluţionarea conflictelor.”  

„Rămânem angajaţi, de asemenea, în implementarea Rezoluţiei 1612 a CS al 
ONU şi a rezoluţiilor conexe privind protecţia copiilor afectaţi de conflictele 
armate.  Am remarcat cu preocupare gama tot mai mare de ameninţări la adresa 
copiilor în conflictele armate şi condamnăm cu fermitate faptul că aceştia sunt 
tot mai expuşi la recrutare, violenţă sexuală şi atacuri direcţionate.”49

MATERIAL DISTRIBUTIV: FORȚA UNIUNII EUROPENE (EUFOR) DIN CIAD

Prezența vizibilă a femeilor în forțele miliare și dialogul cu femeile locale spo-
resc acceptarea forțelor, Forța Uniunii Europene (EUFOR) din Ciad 

„După dislocare în anul 2008, EUFOR a fost întâlnită în Ciad cu ostilitate. Mem-
brii comunităţii locale au refuzat să interacţioneze cu personalul UE și au ma-
nifestat agresivitate în mod deschis faţă de patrule și convoaie, aruncând în 
mod regulat cu pietre spre trupe. Misiunea a încercat să sporească nivelul de 

49 Chicago Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the mee-
ting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012. http://www.nato.int/cps/en/natolive/
official_texts_87593.htm?mode=pressrelease
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conștientizare privind misiunea EUFOR prin intermediul filmelor rulate în aer 
liber și prin intermediul sesiunilor de informare. Totuși, cei care participau erau 
în principal bărbaţi, iar tensiunile creșteau.” 

„Dornic de a spori acceptarea forţelor și astfel de a contribui la protejarea aces-
tora, personalul EUFOR a organizat întâlniri și cu femeile în octombrie 2008. 
Consilierul pe dimensiunea de gen a obţinut aprobarea de la comandantul for-
ţelor să desfășoare întâlnirile, după ce a raportat informaţii complet noi despre 
zona locală pe care le-a adunat din conversaţiile pe care le-a avut cu femeile 
locale.”  

„În partea sudică, preponderent locuită de creștini, o parte dintre informaţiile 
despre întâlniri au fost difuzate la postul de radio local. Sesiunile aveau loc în-
tr-o locaţie neutră în afara campusului militar, de obicei în școli, în a doua parte 
a zilei, pentru a reduce ameninţările de securitate la adresa femeilor. Cele trei 
femei care moderau întâlnirile, inclusiv consilierul misiunii pe dimensiunea de 
gen și un Ofiţer de Cooperare Civil-Militară, erau interesaţi de situaţia securi-
tăţii locale, dar discutau și despre ameninţările specifice la adresa securităţii, 
adresând mai întâi întrebări femeilor despre familiile și mijloacele lor de exis-
tenţă.”  

„În partea de nord, predominant locuită de musulmani, întâlnirile nu erau pro-
movate prin publicitate directă. Echipele CIMIC lucrau cu ONG-urile locale pen-
tru a identifica participanţi corespunzători. Din cauza aderării la obiceiurile lo-
cale, planurile erau discutate cu sultanul sau prefectul local. Declaraţiile făcute 
anterior împotriva „oricărui contact cu femeile noastre” au fost clarificate; bă-
trânii își doreau ca femeile să nu fie lipsite de respect. O echipă EUFOR formată 
doar din femei, în care erau și femei interprete, a însoţit contingentul polonez 
pentru a se asigura că la dialog va participa doar personal feminin. Prima întâl-
nire s-a desfășurat într-o locuinţă privată. Femeile erau mulţumite pentru că 
au putut să își prezinte perspectivele de securitate și priorităţile comunităţii; 
nimeni nu le-a mai întrebat despre aceste lucruri anterior.” 

„Femeile au oferit informaţii importante; ele au atras atenţia asupra corupţiei în 
poliţie și au împărtășit acele priorităţi ale comunităţii care nu au fost menţiona-
te de bărbaţi. La fel, femeile au raportat prezenţa grupurilor armate în apropi-
ere, care a avut implicaţii directe asupra protecţiei forţelor. Întâlnirile au sporit 
nivelul de acceptare a forţelor și au consolidat conștientizarea situaţională.”50

50 How can gender make a difference to security in operations – indicators.NATO, 2011.http://www.nato.
int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20120308_1869-11_Gender_Brochure.pdf
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Subiecte de conținut:    
 3.1. Legislaţia naţională în domeniul egalităţii de gen (principalele   
         documente juridice).
 3.2. Politici naţionale cu privire la problemele de gen și cadrul   
         instituţional existent.
 3.3. Politici din sectorul de apărare.  

     Obiective generale:
 să cunoască cadrul politico-juridic privind asigurarea egalităţii de gen în 

Republica Moldova;
 să identifice politicile cu referire la egalitatea de gen în sectorul de 
 securitate și apărare;
 să poată identifica unde în activitatea lor profesională pot implimenta 

unele prevederi ale rezoluţiilor studiate.

  Întrebări de autoevaluare
 Bibliografie
 Materiale distributive
 Exerciții

TEMA 3.  
POLITICA DE ASIGURARE A EGALITĂȚII DE GEN 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA   

CONȚINUT

3.1. Legislația națională în domeniul egalității de gen (principalele documente 
juridice):

 Constituția Republicii Moldova, actul legislativ suprem, adoptată la 27 
iulie 1994 consacră în articolul 1 valoare supremă a demnităţii umane, dar și a 
drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, pornind de la această pre-
misă, atât Constituţia cât și restul legislaţiei Republicii Moldova trebuie să fie 
conforme principiilor de bază ale drepturilor omului și să le respecte și reafirme 
în toate domeniile sociale.

Potrivit articolului 16 (2) al Constituţiei Republicii Moldova, „...toţi cetăţenii 
...sunt egali în faţa legii și a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţio-
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nalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă etnică, avere sau 
origine socială.”51

Articolul 43 care reglementează dreptul la muncă și protecţia muncii la alinea-
tul 2 stabilește: „Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie 
privesc securitatea și igiena muncii, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, 
instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, concediul de 
odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum și alte situaţii specifi-
ce”. Norma enunţată evidenţiază femeile și tinerii fiind categorii ce necesită o 
protecţie specială. Deși nu poate fi considerată o măsură pozitivă, norma pla-
sează femeile într-o categorie specială ce necesită măsuri de protecţie supli-
mentare în raport cu restul muncitorilor. Această prevedere a articolului 43 este 
dezvoltată ulterior în alte acte normative speciale, spre exemplu Codul Muncii 
(articolul 61, litera (e)) interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii 
contractului individual de muncă cu femeile gravide52.

 Pe lângă garanţiile constituţionale, cadrul legislativ al Republicii Moldova 
cuprinde și prevederi speciale privind asigurarea egalităţii și prevenirea discri-
minării.

  Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 
nr. 5 din 9 februarie 200653 - reglementează asigurarea exercitării dreptu-
rilor egale de către femei și bărbaţi în sfera politică, economică, socială, 
culturală, în alte sfere ale vieţii, drepturi garantate de Constituţia Republi-
cii Moldova, în vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discri-
minare după criteriul de sex. Adoptarea legii a constituit un pas important 
în vederea respectării instrumentelor internaţionale menţionate mai sus 
și marchează începutul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale la 
standardele internaţionale și europene în domeniul drepturilor omului, 
fiind printre primele acte legislative speciale care reglementează anumite 
domenii ale dreptului la egalitate și nediscriminare54.

Art. 5 al Legii interzice discriminarea după criteriul de sex. Alineatul 2 stabilește 
că promovarea unei politici sau efectuarea de acţiuni care nu asigură egalitatea 
de șanse între femei și bărbaţi se consideră discriminare și trebuie să fie înlătu-
rată de autorităţile publice competente, conform legislaţiei.

51 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. http://lex.
justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
52 A se vedea: Vieru V. Raport legislativ - Analiza standardelor internaţionale și cadrului legislativ naţional 
în domeniul egalităţii de gen în sectorul de securitate și apărare, p. 47.
53 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=315674&lang=1
54 A se vedea: Vieru V. Op. cit., pp. 49-50.
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 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25 mai 2012 – regle-
mentează prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea 
egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în 
sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieţii, fără 
deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau 
convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice 
alt criteriu similar. În Lege sunt definite noţiuni principale cu privire la asi-
gurarea egalităţii.

Legea 121 adoptată la 25 mai 2012 oferă însă un cadru consolidat, care răs-
punde provocărilor actuale din societate, introduce elemente noi de protecţie 
armonizate standardelor europene, indică unele remedii legale pentru cazurile 
de discriminare și stabilește un mecanism instituţional de combatere a discri-
minării și asigurare a egalităţii prin înfiinţarea Consiliului pentru Prevenirea și 
Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalităţii (CPPEADE).55

 Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 
14 aprilie 2016 (Publicat: 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149 art 
Nr: 291), adoptată de Parlamentul Republicii Moldova, pentru prima dată 
a introdus cotele de gen pentru candidaţii de pe listele de partid și pentru 
nominalizaţii în cabinetul de miniștri.

Legea relevă că femeile și bărbaţii trebuie să întrunească un minim de 40 la 
sută în fiecare listă de candidaţi a unui partid sau a unui cabinet de miniștri pro-
pus, dar și modifică 15 legi naţionale, inclusiv Codul Electoral, Legea cu privire 
la Guvern și Codul Muncii al Republicii Moldova. Aceasta introduce 14 zile de 
concediu paternal plătit, interzice limbajul și imaginile sexiste în mass-media și 
publicitate, stabilește crearea grupurilor de Coordonare a Egalităţii de Gen în 
administraţia publică centrală și extinde responsabilităţile autorităţilor publice 
locale la subiectul egalităţii de gen.

Revenind la concediul paternal, conform Legii nr. 71, în primele 56 de zile de la 
nașterea copilului, tatăl copilului poate, pe o perioadă de două săptămâni, să 
beneficieze de concediu plătit care va fi achitat din fondul Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale.

Reprezentarea femeilor în politica moldovenească și în procesul de luare 
a deciziilor. Legea nr. 71 nu oferă prevederi pentru ordinea rangurilor a 

nici unuia dintre sexe pe listele de partid. Și în timp ce cota de gen are drept 
scop să asigure o mai mare reprezentare a femeilor în viaţa politică, acest scop 
poate fi obţinut doar dacă femeile nominalizate sunt plasate în poziţii cu un 
potenţial electoral real. Asta ar însemna poziţionarea femeilor mai sus în listele 

55 Vieru V. Op. cit., pp. 51-52.
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de partid, egale bărbaţilor, și nu pe poziţii mai joase cum a fost în cazul scrutine-
lor precedente.56

          

57       

58

56 Moldova face un pas istoric în promovarea egalităţii de gen în politică. https://revista.un.md/moldova-
face-un-pas-istoric-%C3%AEn-promovarea-egalit%C4%83%C8%9Bii-de-gen-%C3%AEn-politic%C4%83-
3b1c7acc65ec#.2jkiil2kk
57 http://www.genderpulse.md/ro/participare-la-luarea-deciziilor/reprezentarea-femeilor-si-barbatilor-
in-organele-de-luare-a-deciziilor/reprezentarea-femeilor-si-barbatilor-in-pozitii-de-luare-a-deciziilor
58 Moldova face un pas istoric în promovarea egalităţii de gen în politică http://md.one.un.org/content/
unct/moldova/ro/home/presscenter/articles/-infografic--moldova-face-un-pas-istoric-in-promovarea-
egalitii-.html
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 Inițiative legislative

 Legea nr. 198 (depusă cu titlul de inițiativă legislativă) din 15 mai 2015 
– Prin iniţiativa legislativă a fost exclus tratamentul diferenţiat din legisla-
ţia naţională care discriminează femeile ce deţin funcţii cu statut special 
și activează în Poliţia de Frontieră, Serviciul Protecţiei Civile și Situaţiilor 
Excepţionale, Departamentul Instituţiilor Penitenciare. Prin legi speciale, 
acestea anterior erau asigurate de stat. Raport legislativ - Analiza standar-
delor internaţionale și cadrului legislativ naţional în domeniul egalităţii de 
gen în sectorul de securitate și apărare. 

Anterior, la plecarea în concediul pentru îngrijirea copilului până la 3 ani, aces-
tea primeau o indemnizaţie pentru creșterea copilului în mărime de 440 lei, la 
fel ca și mamele neasigurate. Modificările propuse au impus o abordare nouă 
prin modificarea legilor speciale și au oferit posibilitatea și dreptul de a bene-
ficia de garanţiile sociale în vederea obţinerii indemnizaţiei de maternitate, in-
demnizaţiei pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și copi-
lului bolnav, conform dispoziţiilor generale.

 Prevederi relevante cu privire la egalitate din alte acte legislative și 
acorduri. În afară de actele normative specifice în domeniul nediscriminării, 
analizate mai sus, diferite acte legislative ale Republicii Moldova conţin preve-
deri care direct sau indirect se referă la principiile nediscriminării și egalităţii. 
Aceste prevederi sunt reglementate atât în legislaţia codificată (Codul Penal, 
Procesual Penal, Civil, Procesual Civil, Contravenţional, Codul Muncii, Educaţiei 
ș.a.) cât și în legile organice și ordinare ale Republicii Moldova. O analiză succin-
tă a respectivelor prevederi și a compatibilităţii acestora cu standardele inter-
naţionale le găsim în Raportul legislativ - Analiza standardelor internaționale 
și cadrului legislativ național în domeniul egalității de gen în sectorul de secu-
ritate și apărare efectuat cu suportul UN Women din Moldova.59

	Acordul de Asociere RM-UE, parafat în 2013, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxe-
lles, care a intrat în vigoare din 01.07.2016. În art. 32, Capitolul 4 „Ocuparea 
forţei de muncă, politica socială și egalitatea de șanse” sînt incluse prevederi 
ce ţin de susţinerea oportunităţilor egale cu scopul consolidării egalităţii din-
tre genuri și asigurării oportunităţilor egale între femei și bărbaţi, precum și 
de combaterea discriminării din orice fel de motive.

59 Vieru V. Op. cit., pp. 53-57.
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Politicile publice sunt acţiuni-
le realizate de către autorităţi 
ca răspuns la problemele care 
apar în societate. Documentele 
de politici descriu și analizează 
problemele existente, identifică 
obiectivele aferente problemei 
vizate, definesc instrumentele de 
soluţionare a acestei probleme și 
impactul așteptat asupra statului 
și societăţii.

3.2. Politici naționale cu privire la problemele de gen și cadrul instituțional 
existent60

Cadrul legislativ al Republicii Moldova în 
domeniul egalităţii oferă garanţii impor-
tante. Cu toate acestea, simpla stabilire 
a garanţiilor nu este suficientă pentru ca 
acestea să fie într-adevăr aplicate și să 
producă efecte juridice. Pentru aceas-
ta, autorităţile iniţiază o serie de măsuri 
în vederea dezvoltării unor mecanisme 
de aplicare a cadrului legal și promova-
re a drepturilor și libertăţilor persoane-
lor. Una din măsurile de eficientizare a 
procesului de prevenire și combatere a 
discriminării și asigurare a egalităţii cu 
o pondere mare în societatea modernă 
este dezvoltarea politicilor publice. 

 Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO)61 – 
prima politică publică elaborată la nivel naţional, în care au fost stabilite obiec-
tive și indicatori în domeniul egalităţii și nediscriminării. PNADO a reprezentat 
politica publică umbrelă în domeniul drepturilor omului în care au fost trasate 
sarcini concrete pe un termen determinat. Documentul a venit să asigure im-
plementarea unei politici unice în domeniul drepturilor omului de către institu-
ţiile statului în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile. Până în prezent au 
fost elaborate, aprobate și au funcţionat 2 planuri de acţiuni (pentru anii 2004 
– 2008 și 2011-2014). Ambele planuri au fost aprobate prin Hotărâre de Parla-
ment. 

 Programul Național de Asigurare a Egalității de Gen pe anii 2010-
2015 (PNAEG). În anul 2009, a fost aprobat Programul naţional de asigurare 
a egalităţii de gen pe anii 2010-201562, care reprezintă o politică publică spe-
cifică, dezvoltată în scopul prevenirii discriminării și asigurării egalităţii pe di-
mensiunea gender și prevede o abordare complexă de integrare a principiului 
egalităţii între femei și bărbaţi în documentele de politici din toate domeniile 
și la toate nivelurile de adoptare și implementare a deciziilor. Scopul acestui 
program era de a asigura promovarea egalităţii de gen în viaţa economică, 
politică și socială a femeilor și bărbaţilor, aceasta constituind baza respectă-
rii drepturilor umane fundamentale ale tuturor cetăţenilor ţării. Programul a 

60 Ibidem, pp. 59-112.
61 http://lex.justice.md/md/339395/  
62 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=333441&lang=1



MODULUL II. POLITICI ȘI DIRECȚII DE PROMOVARE A PERSPECTIVEI DE GEN ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII60

fost implementat prin intermediul a două planuri de acţiuni pentru perioade 
prestabilite: 2010-2012 și 2013-2015. Primul Plan de Acţiuni a inclus 9 dome-
nii, 83 de activităţi, dintre care 46 de activităţi se înscriau în termenul de rea-
lizare 2010-2012 (fapt ce făcea mai complicată monitorizarea lor anuală). Pe 
parcurs, au fost depistate mai multe suprapuneri de activităţi, unele activităţi 
având un conţinut extins și sofisticat, fapt ce a limitat monitorizarea acestora. 
Unele activităţi și obiective specifice au fost ajustate și incluse în următorul 
Plan de Acţiuni, pentru anii 2013-2015, care a încorporat un domeniu nou, 
al 10-lea: asigurarea egalității de gen în sfera securității, ordinii de drept și 
serviciului militar. Astfel, Planul de Acţiuni pentru anii 2013-2015 a inclus 10 
domenii cu 136 de activităţi. În urma evaluării PNAEG, au fost identificate 
mai multe lacune de ordin general, și anume: lipsa resurselor financiare pen-
tru implementarea și realizarea mai multor activităţi în domeniul menţionat; 
neconcordanţa între eforturile structurilor de stat, cele ale partenerilor de 
implementare a proiectelor și ale donatorilor, fapt ce duce la suprapunerea 
activităţilor și resurselor, diminuarea efectelor acţiunilor proiectate; compe-
tenţele scăzute și inconsecvenţa acţiunilor persoanelor/structurilor abilitate 
la elaborarea documentelor și încorporarea  în acestea a dimensiunii de gen.63

 În anul 2012, prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012 a fost aprobată Stra-
tegia națională de descentralizare și Planul de acțiuni privind implementarea 
Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012–2015.64 În strategie a 
fost stabilită în calitate de prioritate o abordare consistentă a drepturilor omului 
și a egalităţii de gen, axată pe principiile participării, nediscriminării, transpa-
renţei și responsabilizării. Conform Strategiei, aceste principii, inclusiv principiul 
evaluării impactului din perspectiva drepturilor omului și egalităţii de gen, sunt 
aplicate pentru a diminua eventualul impact negativ al acestei reforme asupra 
unor grupuri din rândul populaţiei deosebit de vulnerabile. În pofida eforturilor 
depuse, dimensiunea de gen a fost încorporată insuficient în procesul descen-
tralizării; drept rezultat, mecanismele noi nu sunt receptive la dimensiunea de 
gen.65

 Strategia națională în domeniul migrației și azilului (2011-2020)66 
constituie documentul naţional destinat să asigure reglementarea circulaţiei 
și mobilităţii cetăţenilor, pentru a contribui la prosperitatea populaţiei ţării, la 
dezvoltarea ei socio-economică, la asigurarea drepturilor și securităţii sociale 
a migranţilor. Aceasta servește drept instrument unic de integrare a cadrului 
strategic existent, de racordare a politicilor ce ţin de gestionarea proceselor mi-
63 Bodrug-Lungu V., Triboi I., Ganea E. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigurare 
a egalităţii de gen pe anii 2010-2015. Misiunea OSCE în Moldova, Gender-Centru. Chișinău, 2016, p. 7
64 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344005&lang=1
65 Bodrug-Lungu V., Triboi I., Ganea E. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigurare 
a egalităţii de gen pe anii 2010-2015. Misiunea OSCE în Moldova, Gender-Centru. Chișinău, 2016, p. 15
66 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340066
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graţiei și azilului cu procesele de planificare a diferitelor acţiuni strategice din 
Republica Moldova. Strategia nu este un act specific care reglementează do-
meniul egalităţii și nediscriminării, cu toate acestea, marea majoritate a preve-
derilor au scopul de a asigura drepturile și libertăţile străinilor migranţi și altor 
persoane, pe diferite dimensiuni, inclusiv în ceea ce privește egalitatea. 

 La etapa actuală, un nou document a fost aprobat:  Strategia pentru 
asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-
2021 are drept scop abilitarea femeilor și realizarea de facto a egalităţii între 
femei și bărbaţi în Republica Moldova. Obiectivele principale ale strategiei sunt 
asigurarea abordării complexe a egalităţii între femei și bărbaţi prin participarea 
femeilor la luarea deciziilor, fortificarea mecanismului instituţional de asigurare 
a egalităţii de gen, combaterea stereotipurilor în societate și promovarea co-
municării non-violente și asigurarea egalităţii de gen în sectorul de securitate și 
apărare.67 

Referindu-ne la sectorul de securitate și apărare, în cadrul Strategiei, cum s-a mai 
menţionat, este stipulat un obiectiv separat: Obiectiv general 4. Promovarea ega-
lității de gen în sectorul de securitate și apărare (Obiectiv specific 4.1: Asigurarea 
accesului femeilor la funcții de conducere cît și execuție în domeniul de securitate 
și apărare; Obiectiv specific 4.2:  Integrarea dimensiunii de gen în politicile sec-
toriale de securitate și apărare). Experţii, constatând existenţa unui cadru legal 
comprehensiv în domeniul egalităţii de gen în Republica Moldova, menţionează 
lacune în implementarea și finanţarea acestuia.68

Proiecte internaţionale de promovare a egalităţii de gen în Republica 
Moldova

Cadrul instituțional existent în Republica Moldova privind egalitatea de gen.

Legea cu privire la asigurarea egalităţii de șanse între femei și bărbaţi (2006) 
prevede autorităţile (și competenţele lor) care formează cadrul instituţional în 
componenţa mecanismului naţional de prevenire și eliminare a tuturor forme-
lor de discriminare după criteriul de sex și implementarea în societate a concep-
tului egalităţii genurilor umane, în toate sferele vieţii publice și private. Aceste 
autorităţi sunt: Parlamentul, Guvernul, Comisia guvernamentală pentru egalita-
te între femei și bărbaţi, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei (organ 
specializat), ministerele și alte autorităţi centrale de specialitate (unităţile gen-
der), autorităţile administraţiei publice locale (unităţile gender).

67 Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei 
și bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a planului de acţiuni al acesteia”. http://particip.gov.
md/proiectview.php?l=ro&idd=3562
68 Bodrug-Lungu V., Triboi I., Ganea E. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigu-
rare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015, p. 16. 
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De asemenea, articolul 22 al Legii determină condiţiile pentru dezvoltarea statisticii 
de gen. Astfel, se stabilește că Biroul Naţional de Statistică va colecta, prelucra și 
generaliza informaţiile statistice defalcate pe sex. Concomitent, autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale și locale, partidele, alte organizaţii social-politice, persoa-
nele juridice și persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, vor 
prezenta Biroului Naţional de Statistică informaţiile necesare repartizate pe sexe. 

Guvernului i s-au atribuit competenţe, care vizează iniţierea unor procese ce ţin 
de abordarea integratoare a egalităţii de gen, și anume: 

 asigură integrarea în politici, strategii, programe, acte normative  și investiţii  
financiare a principiului egalităţii între femei și bărbaţi; 

 aprobă planurile și programele naţionale privind egalitatea între femei și băr-
baţi, monitorizează realizarea lor; 

 prezintă periodic Parlamentului rapoarte asupra situaţiei și activităţii în do-
meniu, conform legislaţiei.

Adoptarea acestei legi, precum și a Planului Naţional „Promovarea egalităţii ge-
nurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009” au condus la intensifi-
carea activităţilor legate de crearea cadrului legal și instituţional de promovarea 
egalităţii de gen, fiind susţinute de o serie de publicaţii specifice cu dezagrega-
rea datelor pe sexe ale Biroului Naţional de Statistică.69

De asemenea, Legea nr. 5 atribuie Avocatului Poporului garantarea și respecta-
rea egalităţii între femei și bărbaţi ca parte integrantă a drepturilor și libertăţilor 
constituţionale ale omului, iar Biroului Naţional de Statistică să colecteze, prelu-
creze și generalizeze informaţiile statistice dezagregate pe sexe.

Întru executarea prevederilor Legii nr. 5 a fost instituită Comisia Guvernamen-
tală pentru egalitate între femei și bărbaţi, care activează în baza Regulamen-
tului aprobat prin Hotărâre de Guvern. În cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale și Familiei activează Direcţia pentru politici de prevenire a violenţei și 
asigurare a egalităţii de gen. Într-un șir de organe centrale de specialitate au fost 
create unităţi gender.

În perioada anilor 1998 – 2000, în Parlamentul Republicii Moldova a funcţionat 
Subcomisia Oportunități Egale din cadrul Comisiei Drepturilor Omului, care par-
ţial monitoriza situaţia femeii în societate, iar în perioada mai 1999 – ianuarie 
2001 au luat amploare activităţile Comisiei pentru problemele femeii și ale fami-
liei pe lângă Președintele Republicii Moldova, care avea drept scop elaborarea 
bazelor strategice și organizaţionale, a instrumentelor politicii statului privind 
asigurarea drepturilor și oportunităţilor egale pentru bărbaţi și femei.

69 A se vedea: www.statistica.md
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În cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și a Familiei, în Departamen-
tul oportunităţi egale și politici familiale, prin Hotărârea Guvernului, în 2001 a 
fost constituită unitatea gender, iar în cadrul unor ministere de resort au fost 
implementate așa-numitele focare gender, care ulterior s-au creat și în fiecare 
subdiviziune a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și a Familiei.

În cadrul MMPS subdiviziunea Direcţia Politici de asigurare a egalităţii între femei 
și bărbaţi este în proces de transformare (resurse umane: 4 angajaţi).

Conform Legii nr.121 a fost creat Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discri-
minării și asigurarea egalităţii, care are și competenţa de soluţionare a cazurilor 
de discriminare în bază de gen.70

Inițiative instituționale

Lacunele existente privind mecanismul instituţional în domeniul asigurării ega-
lităţii de gen sunt evidenţiate în Raportul de evaluare a implementării Progra-
mului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-201571, dar și în 
Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Mol-
dova pe anii 2017-2021: a) lipsa de resurse umane și financiare a mecanismului 
instituţional naţional curent; b) lipsa programelor de instruire a unităţilor gen-
der de la nivel local și a Grupurilor de coordonare în domeniul gender din cadrul 
Ministerelor și altor autorităţi administrative centrale, precum și a membrilor 
Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbaţi; de asemenea 
se constată lipsa unui mecanism de evaluare a proiectelor de lege prin prisma 
dimensiunii de gen, ceea ce face dificilă sau imposibilă realizarea monitorizării 
implementării legislaţiei în domeniu, a experţilor de gen/unităţilor gender în 
departamentele Parlamentului Republicii Moldova. 

Aceste probleme determină necesitatea fortificării mecanismului instituţional, care 
va permite consolidarea coordonării activităţii în domeniul de referinţă, inclusiv a 
reţelelor de parteneriate naţionale și a cooperării regionale, europene și interna-
ţionale pe domeniul asigurării egalităţii de gen (fortificarea colaborării cu Consiliul 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Inspectoratul 
de Stat al Muncii, societatea civilă, grupurile vulnerabile, partenerii de dezvoltare, 
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia Naţională a Patro-
natului din Republica Moldova, Grupuri regionale de lucru, etc.).72

70 http://www.egalitate.md/index.php?l=ro
71 Bodrug-Lungu V., Triboi I., Ganea E. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigurare 
a egalităţii de gen pe anii 2010-2015. Misiunea OSCE în Moldova, Gender-Centru. Chișinău, 2016.
72 Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei și bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021 http://
particip.gov.md/public/documente/139/ro_3562_Anexa-nr-1.pdf
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După cum a fost menţionat, Legea nr. 71 prevede dezvoltarea mecanismului in-
stituţional în domeniul egalităţii de gen. Vor fi constituite grupuri coordonatoare 
în domeniul egalităţii de gen în cadrul subdiviziunilor cu competenţe de elabo-
rare, promovare și monitorizare a politicilor în sfera de activitate a autorităţilor 
publice centrale. Grupurile respective vor examina cazurile de discriminare din 
instituţii și vor înainta conducătorilor propuneri de înlăturare a acestora.

3.3. Politici din sectorul de apărare

 Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, nr. 
1245-XV din 18 iulie 200273 – stabilește, în conformitate cu art. 3, că Fe-
meile sînt luate în evidenţa militară numai în cazul trecerii lor în rezervă 
după îndeplinirea serviciului militar prin contract și excluse din evidenţa 
militară la atingerea vîrstei-limită de aflare în rezervă sau în alte cazuri 
prevăzute de legislaţie. 

Legea stabilește că serviciul militar este o formă specială a serviciului public ce 
rezidă în îndeplinirea de către cetăţeni a datoriei constituţionale privind pregă-
tirea pentru apărare și apărarea Patriei exclusiv în cadrul Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova. În temeiul aceluiași articol, se stabilește că femeile cu pre-
gătire specială necesară pot îndeplini serviciul militar prin contract. Articolul 
stabilește obligativitatea serviciului militar pentru toţi bărbaţii, cetăţeni ai Re-
publicii Moldova și enumeră formele serviciului militar. 

 Legea cu privire la statutul militarilor, nr. 162-XVI din 22.07.2005 74 sta-
bilește statutul juridic al militarilor și modul de îndeplinire a serviciului 
militar. Prevederile legii se extind asupra militarilor și membrilor familiilor 
lor, precum și asupra cetăţenilor care au fost trecuţi în rezervă (retragere). 

În conformitate cu art. 4 al Legii, Statutul militarului se bazează pe următoare-
le principii: a) legalitate; b) egalitatea militarilor, indiferent de gradul și funcţia 
militară, în faţa legii și a autorităţilor publice; c) asigurarea protecţiei juridice și 
sociale a militarilor și a membrilor familiilor lor. 

În conformitate cu art. 7 al Legii, femeile încadrate în serviciul militar prin contract 
sînt egale în drepturi și obligaţii cu bărbaţii în condiţiile Legii și a altor acte norma-
tive. Același articol stabilește că militarii prin contract beneficiază de drepturi și în-
lesniri legate de întreţinerea copiilor, maternitate sau alte circumstanţe prevăzute 
de legislaţia în vigoare, cu restricţiile prevăzute de prezenta lege. 

73 http://lex.justice.md/md/312749/
74 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=7F265895:857C7FF0



MODULUL II. POLITICI ȘI DIRECȚII DE PROMOVARE A PERSPECTIVEI DE GEN ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII 65

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la 
modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate nr. 941 din 
17.08.2006.75 Regulamentul stabilește că Gradul militar primar al corpului 
de ofiţeri se acordă: femeilor cu pregătire specială necesară, absolvente 
cu diplomă de licenţă ale unei instituţii de învăţământ superior universi-
tar, care corespund cerinţelor de încadrare în structura militară. 

Reglementări cu privire la concedii 
Femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract, inclusiv soţiei militaru-
lui prin contract care se află la întreţinerea acestuia, li se acordă un concediu de 
maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristi-
ce (în cazul sarcinilor cu 2 și mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) și concediul 
postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul nașterilor complicate 
sau nașterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se 
pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

 Regulamentul Serviciului Interior al Forțelor Armate ale Republicii Mol-
dova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, nr. 2327-
IV din 3 septembrie 2009.76 

Obiectul de reglementare 
Regulamentul stabilește că militarii trebuie să fie politicoși faţă de populaţia 
civilă, să manifeste o deosebită atenţie faţa de persoanele în etate, femei și 
copii, să contribuie la apărarea onoarei și demnităţii cetăţenilor, precum și să le 
acorde ajutor în caz de accidente, incendii sau calamităţi. 

Reglementări cu privire la femei și fete se referă la ținută 
Conform Anexei nr. 9 la Regulamentul serviciul interior al Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova cu privire la modul de desfășurare a chestionării militarilor, 
chestionarea se efectuează separat, pe categorii de militari: soldaţi, sergenţi, 
subofiţeri, ofiţeri, militari-femei. 

Anexa nr. 14 la Regulamentul serviciul interior al Forţelor Armate ale Republicii 
Moldova, cu privire la regulile de instalare a taberei unităţii (subunităţii) stabi-
lește că militarii-femei se instalează în corturi sau în încăperi separate.

75 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C7F5BA81:2B0BC71B
76 http://lex.justice.md/md/332284/  
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ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Putem spune că în Republica Moldova există un cadru politico-juridic de 
promovare și asigurare a egalităţii de gen? Argumentaţi răspunsul.

2. Ce instituţii sunt responsabile de asigurarea egalităţii de gen în Republica 
Moldova?

3. Există instrumente de asigurare a egalităţii de gen în Sectorul de Securi-
tate și Apărare?

4. Care este rolul organizaţiilor nonguvernamentale în promovarea egalităţii 
de gen în Sectorul de Securitate și Apărare?

5. Reieșind din cunoștinţele teoretice obţinute în cadrul Modulului I, a-ţi pu-
tea evalua dacă este necesar de ajustat cadrul de politici al Ministerului 
Apărării pentru asigurarea eficientă a egalităţii de gen?
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MATERIALE DISTRIBUTIVE

MATERIAL DISTRIBUTIV: PROIECTE INTERNAȚIONALE DE PROMOVARE A 
EGALITĂȚII DE GEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

1.  Proiectul UNIFEM „Promovarea drepturilor și oportunităţilor egale în 
Moldova prin susţinerea legislaţiei în egalitatea de gen și fortificarea 
mecanismului de implementare a acesteia” lansat în mai 2003. 

2.  Programul UNIFEM în Moldova „Promovarea egalităţii de gen în politicile 
și programele naţionale de dezvoltare, 2006-2009”, implementat cu 
suportul financiar al Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru 
Dezvoltare (SIDA) și Agenţia de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare 
(ADC). 

3.  Proiectul Revizuirea Cheltuielilor Publice 2 – Perspectiva de gen în educaţie 
și pe piaţa forţei de muncă – Etapa iniţială și de implementare 2007-2008, 
implementat cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze de Cooperare 
Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA). 

4.  Programul ONU „Femeile în politică”, 2014-2016, implementat de către 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea 
Femeilor (UN Women) și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană și Centrul Parteneriat 
pentru Dezvoltare, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

5.  Programul regional UN Women pentru promovarea politicilor sensibile 
la dimensiunea de gen, faza II, 2013-2016, implementat în Moldova cu 
suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare.

MATERIAL DISTRIBUTIV: INIȚIATIVE INSTITUȚIONALE 

La nivel naţional, sistemul de stat de susţinere şi promovare a femeii, după 
Conferinţa de la Beijing, a evaluat în felul următor: 

	Comisia pentru problemele femeii şi familiei pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova, instituită în mai 1999, dar care a activat numai până 
în ianuarie 2001; 
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	Subcomisia pentru oportunităţi egale în cadrul Comisiei parlamentare 
pentru drepturile omului, culte, minorităţi naţionale şi comunităţi externe, 
înfiinţată în 1998, a activat până în decembrie 2000;

	Comisia pentru problemele femeii pe lîngă Guvern, şi-a început activitatea 
în februarie 1999;

	Structuri funcţionale în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale: 
Direcţia asigurări sociale, pensii şi protecţia familiei, 1994-1998; Direcţia 
protecţia familiei, 1998-1999; Direcţia politici familiale şi oportunităţi 
egale, 1999-2001; Departamentul oportunităţi egale şi politici familiale, 
2001-prezent;  

	Focare gender din cadrul tuturor ministerelor şi departamentelor, 1999; 

	Comisii locale pentru problemele femeii; 

	Specialişti în problemele şanselor egale în teritoriu, 2001-2003. 

Republica Moldova dispune de un mecanism instituţional bine definit prin 
Legea asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (2006), cu specificarea 
autorităţilor competente şi a atribuţiilor lor: 

	Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi, care 
coordonează activitatea autorităţilor APC şi APL în problemele egalităţii 
între femei şi bărbaţi; 

	Direcţia Politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenirea violenţei, 
MMPSF, care elaborează şi promovează politicile în domeniul egalităţii de 
gen, asigură lucrările de secretariat ale Comisiei;

	Unităţile gender din ministere şi alte autorităţi publice centrale, care 
monitorizează respectarea legislaţiei în domeniu în cadrul APC; 

	Clubul Femeilor din Parlament, 2005-prezent (funcţionarea fiind neuni-
formă, cu perioade de stagnare). În anul 2010 a fost creat, prin ordinele 
ministerelor de resort, Grupul coordonator în domeniul egalităţii de gen 
în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, Ministerului 
Finanţelor, Ministerului Economiei, iar în 2011 – al Ministerului Afacerilor 
Interne, Ministerului Apărării, Ministerului Justiţiei. 

	Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii, care şi-a început activitatea în 2013, în baza Legii nr. 121-2012 
cu privire la asigurarea egalităţii, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2013; 

Organizațiile internaționale care se ocupă de problemele de gen 

Organisme ale Organizației Națiunilor Unite:

  Divizia pentru Afirmarea Femeilor (DAW), care coordonează activitatea de 
integrare a egalităţii de gen atît în structurile sistemului ONU, cît și în afara 



MODULUL II. POLITICI ȘI DIRECȚII DE PROMOVARE A PERSPECTIVEI DE GEN ÎN DOMENIUL PĂCII ȘI SECURITĂȚII 69

lui. Obiectivul este de a asigura participarea femeilor ca parteneri egali cu 
bărbaţii la procesul de dezvoltare durabilă, de pace și securitate, de bună 
guvernare și promovare a drepturilor omului; 

 Comisia pentru Statutul Femeii (CSW) din cadrul Consiliului Economic 
și Social. A elaborat recomandări pentru Consiliul în ceea ce privește 
problemele urgente în domeniul drepturilor femeii ce necesită o atenţie 
imediată; 

	Institutul de Studii, Cercetare și Formare pentru Afirmarea Femeii 
(INSTRAW) sprijină colaborarea internaţională în cercetarea, colectarea și 
diseminarea informaţiilor referitoare la situaţia femeii în lume, stimulează 
promovarea și participarea femeilor la procesul de decizie;

 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), care susţine și 
facilitează prin Programul Gen și Dezvoltare (GIDP) politicile privind 
egalitatea de gen și promovează afirmarea femeilor; 

 Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) promovează drepturile 
sexual-reproductive, egalitatea de gen, responsabilitatea bărbaţilor, 
autonomia și afirmarea femeilor în lume; 

	Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor 
(UNIFEM/UN Women); 

	Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF); 

	Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO).77 

Organisme europene – Uniunea Europeană (UE), structura Egalitatea între 
Femei și Bărbaţi din cadrul Comisiei Europene, Departamentul General pentru 
Muncă și Probleme Sociale; – Consiliul Europei (CE), Comitetul Director pentru 
Egalitatea între Bărbaţi și Femei (CDEG) din cadrul Direcţiei Generale pentru 
Drepturile Omului.

77 NOTĂ: coordonează politicile, strategiile, programele și activităţile privind drepturile și condiţiile de muncă 
ale femeilor angajate.
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REPERE TERMINOLOGICE ALE DIMENSIUNII DE GEN

În multe situaţii, o înţelegere deplină a egalităţii de gen este împiedicată de 
faptul că conceptele şi termenii utilizaţi în legătură cu această abordare nu sunt 
cunoscuţi atât publicului larg, cât și factorilor de decizie. Mai mult decât atât, 
multe dintre aceste condiţii nu pot fi traduse cu uşurinţă în limbile locale. Mulţi 
practicieni consideră, prin urmare, utilă adaptarea acestor termeni folosind 
traduceri mai potrivite pentru propria lor limbă. Reţineţi: nu termenul în sine 
este cel mai important, ci ideea pe care o nuanţează acesta. Dezbaterile în jurul 
problemelor de limbaj pot fi o modalitate excelentă de a asigura o înţelegere 
profundă a ideilor din spatele cuvintelor.78

Abilitarea femeilor (Women’s Empowerment): Un proces de „jos în sus” de 
transformare a relaţiilor de gen și de putere, cu ajutorul persoanelor sau grupu-
rilor de persoane care sensibilizează populaţia asupra subordonării femeilor și 
dezvoltarea capacităţilor lor de a contesta această subordonare.79

Abordarea integratoare a egalității de gen (Gender mainstreaming) – procesul 
de identificare și integrare a nevoilor și intereselor femeilor și bărbaţilor în fie-
care program, politică, strategie, activităţi administrative sau financiare.80

Acțiune afirmativă/pozitivă (Affirmative Action): Este o politică practică pen-
tru a crește diversitatea unei organizaţii, prin intermediul iniţiativelor legate de 
resurse umane, cum ar fi cote pentru angajarea femeilor, persoanelor de culoa-
re și a persoanelor cu dizabilităţi.81

Analiza de gen (Gender Analysis) – se referă la studiul diferenţelor dintre femei 
și bărbaţi în asumarea rolurilor de gen referitor la: condiţii, nevoi, rata parti-
cipării, acces la resurse și dezvoltare, luarea deciziilor etc. Analiza de gen in-
terpretează date și informaţii din perspectiva de gen într-un anumit context și 
urmărește să identifice diferențele care există între rolurile de gen, activităţile, 
interesele și oportunităţile pe care le au femeile și bărbaţii.

Analiza impactului de gen (Gender impact assessment) – examinarea propu-
nerilor de politici/strategii pentru a vedea dacă vor afecta femeile și bărbaţii în 
mod diferit, în scopul de a le adapta pentru a neutraliza efectele discriminatorii 
și a promova egalitatea de gen. Este unul din instrumentele folosite în metoda 
gender proofing - analiza unei propuneri de stategie pentru a asigura faptul că 
s-au evitat potenţialele efecte discriminatorii pentru unul dintre genuri și că se 
78 Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007, p. 
139. http://www.undp.org/europeandcis
79 Rezoluţia Adunării Generale ONU 48/104 (1993). http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.
htm  
80 Introducere în gender și schimbările climei. http://adapt.clima.md/pageview.php?l=ro&idc=311
81 Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007,  p. 
139.
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promovează egalitatea de gen. Analiza impactului de gen prin care se asigură 
faptul că toate politicile și practicile din cadrul unei organizaţii au efecte benefi-
ce asupra bărbaţilor și femeilor în egală măsură.

Auditul de gen (Gender audit). Auditul reprezintă  examinarea profesională a 
unor informaţii cu scopul de a exprima o opinie responsabilă și independentă 
în raport cu un anumit standard. Auditul de gen presupune o analiză, de regulă 
riguroasă, a situaţiei din cadrul unei instituţii în ceea ce privește aspectele ope-
raţionale și cultura sa instituţională prin prisma egalităţii de gen. Auditului de 
gen este o metodă de evaluare care propune să identifice lacunele și provocări-
le esenţiale,  să ofere recomandările de rigoare, astfel încât instituţiile evaluate 
să devină un organism mai sensibil la aspectele de gen. 

Buget sensibil la gen (Gender-sensitive budget): – tehnologie socială nouă 
care: (•) presupune încadrarea în politica Guvernului a principiului evidenţierii 
diferenţiate a intereselor după criteriul sociosexual; (•) permite să ţină cont, în 
cadrul politicii sociale, de interesele femeilor și bărbaţilor, de a prevedea po-
sibilele consecinţe sociale de la luarea unor decizii economice; (•) presupune 
includerea dimensiunii de gen în procesul bugetar; (•) asigură ca necesităţile și 
interesele indivizilor din diverse grupuri sociale (sex, vârstă, rasă, etnie, locaţie) 
să fie abordate în cadrul politicilor de cheltuieli și venituri. Bugetul sensibil la 
gen nu reprezintă bugete separate pentru femei sau bărbaţi (mai degrabă, sunt 
niște bugete care implică izul conștientizării aspectului de gen în politicile, pla-
nurile, programele și bugetele tuturor agenţiilor guvernamentale) .82

Dezagregare pe sex (Disaggregation by sex): aceasta se referă la date sau sta-
tistici care sunt colectate și prezentate pe sex pentru a prezenta rezultatele re-
spective pentru femei și bărbaţi în mod separat. Uneori, termenul dezagregare 
pe gen este folosit cu referire la datele dezagregate în funcţie de sex.83

Discriminare (Discrimination) se referă la orice deosebire, excludere, restricţie 
ori preferinţă în drepturi și libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, 
precum și susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile rea-
le, stipulate de lege sau pe criterii presupuse.84

Discriminarea în bază de sex/gen (Discrimination based on gender (or) sex) 
– o tratare injustă sau o diferenţiere arbitrară bazată pe sexul / genul unei per-
soane. 

Echilibru de gen (Gender balance) – participarea unui număr egal de femei și 
bărbaţi într-o activitate sau organizaţie. De exemplu, reprezentarea în comisii 
sau în structurile de luare a deciziei.
82 Bugetare sensibilă la gen. Manual. ASEM, 2016, pp. 226-227.
83 Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007, p. 140.
84 Legea Nr. 121din  25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, Parlamentul Republicii Moldova.
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Echitate de gen (Gender equity) – corectitudinea tratamentului în funcţie de 
gen, care poate fi un tratament egal sau un tratament diferit, dar considerat 
echivalent în ceea ce privește drepturile, obligaţiile și oportunităţile. Echitatea 
de gen constituie un instrument, iar egalitatea de gen – un scop/ obiectiv.85

Egalitatea de gen (Gender Equality) – presupune că toate finţele umane, băr-
baţi și femei, sunt libere să-și dezvolte abilităţile personale și să facă alegeri fără 
a fi limitate de stereotipuri, roluri rigide de gen și prejudecăţi. Egalitatea de gen 
semnifică faptul că diferite comportamente, aspiraţii și necesităţi ale femeilor și 
ale bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate și favorizate în mod egal, ceea 
ce nu înseamnă că femeile și bărbaţii sunt obligaţi să devină similari. Egalitatea 
vizează drepturile, responsabilităţile și oportunităţile care nu trebuie să depin-
dă de faptul dacă persoana s-a născut de sex masculin sau feminin.

Feminism (Feminism), în contextul luării de atitudine, a fi aderent(ă) a feminis-
mului înseamnă a fi implicat/ă în mișcarea socială menită să promoveze dreptu-
rile femeilor, să pună capăt sexismului, discriminării  față de femei. 86 

Gen (Gender) se referă la relaţiile existente între femei și bărbaţi (de subor-
donare sau bazate pe parteneriat și respect reciproc), la rolurile pe care le pot 
realiza în viaţa privată și cea publică, la oportunităţi, responsabilităţi și bariere 
dintr-un context social concret, determinat de diverși factori: religie, cultură, 
etnie, clasă socială, vârstă, perioadă istorică.87

Hărțuire sexuală (Sexual harassment) – orice formă de comportament fizic, 
verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei ori 
creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare. 
Comportament nedorit bazat pe afectarea demnităţii femeii/bărbatului la locul 
de muncă, de către colegi și superiori.88 

Identitatea de gen (Gender identity) este un proces complex și continuu de 
interacţiune între sine și ceilalţi, ce permite fiinţelor umane să constate ase-
mănările și deosebirile dintre ele, să interiorizeze psihologic trăsături femini-
ne/masculine și, implicit, rolurile sociale pe care le deţin și așteptările asociate 
femeilor/bărbaţilor. Identitatea de gen interacţionează cu celelalte identităţi: 
etnică, religioasă, politică etc.89 

85 Auditul de gen în cadrul Parlamentului Republicii Moldova:  spre dezvoltarea unei instituţii mai sensibile  
la dimensiunea de gen. Chișinău: UNDP, 2015, p. 11.
86 Glosar de termeni relevanti pentru studiile de gen. https://fia.pimienta.org/weblog/?page_id=617#ref
87 Handrabura L., Goraș-Postică V. Educaţie pentru echitate de gen și șanse egale: Auxiliar didactic pentru 
profesori și elevi.  Ed. a 2-a, rev. Chișinău: Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2016, p. 33.
88 Art. 2 al Legii Nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de șanse între femei și bărbaţi din 09.02.2006.
89 Handrabura L., Goraș-Postică V. Op. cit., p. 42. 89 
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Împuternicire ori Abilitare (Empowerment) – procesul de obţinere a contro-
lului asupra propriei persoane, asupra ideologiei și resurselor care determină 
puterea.

Insensibilitate la gen (Gender blind) – ignorarea sau incapacitatea de a lua în 
considerare dimensiunea de gen (antonim al sintagmei sensibil la gen sau ne-
utru din punctul de vedere al genului). Ignorarea diferitor roluri sociale deter-
minate, precum și a responsabilităţilor și capabilităţilor bărbaţilor și femeilor. 
Politicile insensibile la gen se bazează pe informaţiile obţinute din activităţile 
bărbaţilor și/sau presupun că cei afectaţi de politică au aceleași necesităţi și 
interese (masculine) .90

Limbajul nonsexist (Nonsexist language) – limbaj care, prin expresiile și cono-
taţiile sale, asigură un tratament lingvistic egal, nediscriminatoriu, atât pentru 
femei, cât și pentru bărbaţi.91

Neutru din punct de vedere al genului (Gender neutral) – care nu are impact 
diferit – pozitiv sau negativ – asupra relaţiilor de gen sau a egalităţii de șanse 
între femei și bărbaţi.92  

Perspectiva de gen (Gender Perspective) se referă la atenţia și consideraţia acor-
dată diferenţelor de gen, în orice activitate sau domeniu. Utilizarea perspectivei 
de gen presupune examinarea unei probleme, acordând o atenţie deosebită 
posibilelor metode prin care bărbaţii și femeile sunt sau ar putea fi afectate.

Prejudecățile (Prejudices) sunt „o opinie sau un sentiment nedrept și nerezo-
nabil, format fără îndeajuns de multă gândire sau cunoaștere”.93 Acestea ne 
permit să judecăm oamenii fără a-i cunoaște personal sau cunoscându-i numai 
superficial, limitându-ne opinia despre realitate.

Relații de gen (Gender relations): relaţii sociale și de distribuţie a puterii între 
bărbaţi și femei în sfera privată (personală) și publică.94

Rolurile de gen (Gender roles) – atitudinile și comportamentele dominante pe 
care societatea le asociază cu fiecare sex. Acestea includ drepturile și responsa-
bilităţile normative pentru bărbaţi și femei într-o anumită societate. Rolurile de 

90 Kabeer N. Gender mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals.  
A Handbook for Policy-makers and Other Stakeholders. Commonwealth Secretariat/IDRC/CIDA 2003.
91 Diferenţe de gen. http://www.cpe.ro/resurse/intrebari-frecvente
92 Gender mainstreaming metode și instrumente ghid practic pentru abordarea integratoare a egalităţii de 
gen. Editura NEVA: CPE, 2004, p. 18.
93 DINFO – Dincolo de prejudecăţi. Obiectiv orizontal: Egalitate de șanse. www.vsdinfo.ro/uploads/.../con-
cept_egalitate_de_sanse_vfinal.pdf
94 Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007, 
p. 143.
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gen presupun un amestec de comportamente psihologice, atitudini, norme și 
valori pe care societatea le desemnează ca fiind masculine sau feminine.

Segregarea în bază de gen (Gender segregation) - politică de discriminare con-
stând în separarea grupurilor de oameni pe criterii de gen și excluderea acesto-
ra din cadrul unor ocupaţii prestigioase sau bine plătite, anumitor instituţii sau 
grup. Există două forme: Segregarea verticală descrie gruparea de bărbaţi în 
vârful ierarhiilor ocupaţionale și a femeilor în partea de jos; Segregarea orizon-
tală descrie faptul că, la același nivel ocupaţional (adică în clasele ocupaţionale 
sau chiar ocupaţii), bărbaţii și femeile au diferite sarcini de lucru. Gradul de 
segregare sexuală variază invers proporţional cu nivelul de agregare a datelor.95

Segregarea în bază de sex (Sex segregation) – separarea fizică, culturală și le-
gală a oamenilor în funcţie de apartenenţa biologică, adică sex. Segregarea în 
bază de sex poate fi de mai multe tipuri. Cea mai cunoscută formă este cea 
obligatorie: separarea bărbaţilor și a femeilor în închisori, executarea serviciului 
militar, toalete, locuinţe separate etc. 96 Aceste reguli obligatorii pot fi nuanţate, 
ca și în serviciul militar, în care sexul este deseori separat în legi cu privire la 
recrutare, în locuinţe și în regulamente în care sexul poate participa la anumite 
roluri, cum ar fi infanteria de pe front. Segregarea sexuală obligatorie include, 
de asemenea, cazuri mai puţin evidente de separare, ca atunci când bărbaţii 
și femeile trebuie să aibă însoţitori de același sex pentru percheziţii corporale. 

Sensibilitate la gen (Gender senzitive) – recunoașterea diferenţelor și in-
echităţilor existente între nevoile, rolurile, responsabilităţile și identităţile băr-
baţilor și ale femeilor.97

Sex (Sex) – caracteristici și diferenţe biologice dintre bărbaţi și femei, care sunt 
universale și, de obicei, determinate la naştere. De exemplu, numai femeile pot 
da naștere; numai bărbaţii (cromozomul Y) pot determina sexul copilului lor.98

Sexism (Sexism) – prejudiciu sau discriminare bazată pe sex; comportament, 
condiţii sau atitudini care favorizează stereotipurile privind rolurile sociale ba-
zate pe sex/gen.

Socializarea de gen (Gender socialization) este o componentă a procesului 
general de socializare prin care se învaţă, se asimilează şi se transmit normele 
de gen ale momentului şi locului, încurajându-se sau descurajându-se anumite 
95 Gender segregation. http://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-pre-
ss-releases/gender-segregation-employment
96 Sex segregation. https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_segregation
97Analiza privind stereotipurile de gen în cadrul proiectului „Succesul la Feminin”. www.succesullafeminin.
ro/wp-images/Studiu.pdf
98 Auditul de gen în cadrul Parlamentului Republicii Moldova:  spre dezvoltarea unei instituţii mai sensibile  
la dimensiunea de gen. Chișinău: UNDP, 2015, p. 12.
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comportamente şi atitudini de gen, considerate potrivite din punct de vedere 
social şi cultural.99 Prin intermediul proceselor complexe de socializare şi au-
tosocializare de gen, indivizii îşi dobândesc (învaţă şi îşi interiorizează) identi-
tatea de gen. Socializatorii direcţi (părinţii) şi indirecţi (prietenii, literatura, 
televiziunea, limbajul, jucăriile, muzica etc.) produc socializarea diferenţiată a 
fetelor/femeilor şi a băieţilor/bărbaţilor prin mecanisme specifice (tratament 
diferenţiat, identificare etc.).

Stereotipuri (Stereotypes) – percepţii pe care oamenii le au despre cum este 
cineva sau ceva, în special despre ceva greșit. Cu alte cuvinte, stereotipurile sunt 
idei preconcepute, în timp ce prejudecățile sunt sentimente iraționale de frică 
și neplăcere.100 

Stereotipuri de gen (Gender stereotypes) – sisteme organizate de credinţe și 
opinii consensuale în legatură cu caracterisiticile femeilor și bărbaţilor, precum 
și despre calităţile presupuse ale masculinităţii și feminităţii. Stereotipurile de 
gen ne spun nu numai cum sunt femeile și bărbaţii, dar și cum ar trebui ei să fie. 
Fac parte dintr-un sistem mai larg de credinţe despre gen care influenţează per-
cepţiile despre cele două sexe. Indică caracteristicile şi comportamentele care 
corespund „femeilor adevărate” sau „bărbaţilor adevăraţi”.101 Acest sistem de 
credinţe se transmite mai ales prin așteptările societale, el incluzând totodată și 
atitudinile faţă de rolurile adecvate fiecărui sex, percepţiile cu privire la cei care 
violează aceste norme, precum și percepţia de sine, ca persoană de un anumit 
gen.102 

Tokenism (Tokenism) este un termen englez care desemnează o politică și prac-
tică socială de a efectua gesturi simbolice spre incluziunea membrilor grupu-
rilor minoritare în cadrul celui majoritar, de obicei, acesta este aplicat pentru a 
crea aparenţa unei incluziuni sociale și a unei diversităţi (rasiale, religioase, sex-
uale etc.), pentru a se devia posibilele acuzaţii de discriminare.103 Exemplu tipic 
de tokenism este angajarea unei femei într-o profesie, de obicei, dominată de 
bărbaţi. Chiar și atunci când femeile ocupă funcţii de conducere, poziţii similare 
cu cele ale bărbaţilor în ceea ce privește puterea și oportunitatea, ele suferă 
de efectele negative ale tokenismului. Victimele tokenismului sunt de obicei 
tratate negativ și percepute ca fiind mai puţin competente în cadrul grupului. 
Prezenţa tokenismului este folosită de organizaţii/instituţii pentru a nega afir-
maţiile privind existenţa inegalităţilor.104

99 Socializarea de gen.  https://ro.wikipedia.org/wiki/Socializare_de_gen
100 DINFO – Dincolo de prejudecăţi. Obiectiv orizontal: Egalitate de șanse. www.vsdinfo.ro/uploads/.../
concept_egalitate_de_sanse_vfinal.pdf
101 Bugetare sensibilă la gen. Manual. ASEM, 2016, p. 229.
102 Stereotip de gen. https://ro.wikipedia.org/wiki/Stereotip_de_gen
103 Tokenism. https://ro.wikipedia.org/wiki/Tokenism
104  Psichology glossary. https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Tokensim
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Violența domestică (Domestic violence) – orice formă de violenţă fizică, sexu-
ală sau psihică, care supune unui risc siguranţa întregii familii sau a unui memb-
ru și/sau folosirea forţei fizice sau emoţionale, inclusiv violenţa sexuală în fam-
ilie, abuzul copilului, incest, abuzul sexual al soţiei sau orice abuz asupra unui 
membru al familiei.

Violență în bază de gen (Gender-based violence) – termen utilizat pentru a ev-
idenţia dimensiunile de gen ale anumitor forme de violenţă împotriva femeilor, 
fetelor, bărbaţilor și a băieţilor - în special anumite forme de violenţă sexuală 
comise cu scopul explicit de a consolida normele inechitabile de masculinitate 
și feminitate. Acest tip de violenţă se bazează pe construcţiile sociale despre 
ce înseamnă a fi bărbat și a exercita puterea masculină. Este utilizat de către 
bărbaţi (și în cazuri mai rare de femei) pentru a cauza daune nu numai femeilor, 
dar și altor bărbaţi.

Violența sexuală, violența în bază de gen, violența împotriva femeii (Sexual 
and gender-based violence) se referă la grave încălcări ale drepturilor umane 
fundamentale, care perpetuează stereotipii legate de rolurile de sex/sexuale și 
care diminuează demnitatea umană și independenţa individului, afectând dez-
voltarea fiinţei umane. Reprezintă abuzul psihologic, fizic și sexual care proc-
lamă poziţia de inferioritate și subordonare a femeii și perpetuează puterea și 
controlul bărbaţilor. Violența sexuală și în bază de gen vizează atât individul, cât 
și grupul de indivizi și are un efect devastator asupra vieţii victimelor, de cele 
mai multe ori femei și fete.
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