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Strategia Naţională de Dezvoltare pe anii
2008-2011
Programul Naţional de asigurare a egalităţii de
gen pentru 2010-2015
Legea nr.5-XVI cu privire la asigurarea
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (2006)
Legea nr. 241-XVI privind prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane (2005)
Legea nr. 45-XVI cu privire la prevenirea şi
combaterea violenţei în familie (2007)
Strategia Sistemului Naţional de Referire
pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe
umane (2008)

Aspecte reflectate în SD (proiect)










Femeile, în general, se regăsesc printre
grupurile vulnerabile ale populaţiei (?)
Forţa de muncă este segregată, femeile
având salarii mai mici decât bărbaţii
Gradul scăzut de reprezentativitate al
aleșilor locali
Combaterea discriminării (în obiectivul
specific 4)
Planul de acţiuni (5.3/managementul
resurselor umane nediscriminatoriu)

Reprezentativitatea femeilor la
nivel local (reflectate în SD)






în 2008 femeile reprezentau:
3,1% dintre preşedinţii de raioane,
17,4% dintre primari,
16,9% dintre consilierii raionali
28,7% dintre consilierii locali

Avantaje










Asigurarea conexiunii între procesul
descentralizării şi implementarea
documentelor strategice din domeniu
Asigurarea accesului femeilor şi bărbaţilor, în
special din grupuri vulnerabile, la servicii
calitative comunitare / raionale
Creşterea vizibilităţii investiţiilor / eforturilor
reale de asigurare a egalităţii de gen
Oferirea unui spaţiu mai mare femeilor pentru
managementul informal
Creşterea oportunităţilor pentru implicarea
activă a femeilor în procesul decizional la nivel
local…

Potenţiale beneficii în urma
descentralizării


Femeile la general, precum şi
grupurile cu venituri mici şi cele
social marginalizate, se preconizează
că:
• Vor beneficia în urma îmbunătăţirii
responsabilizării şi livrării serviciilor pe
care Guvernul ar trebui să le ofere
• Avea posibilităţi de consolidare a
reprezentării femeilor în procesul de
luare a deciziilor la nivel local

Dezavantaje (posibile)




Insuficienţă de resurse umane
Insuficienţă de resurse financiare
Incompetenţa APL / capacităţile
reduse ale specialiştilor ….

Recomandări, reflectate în SD,
ajustate la dimensiunea de gen










Principii fundamentale ale dreptului European
şi internaţional, cu precădere în ce priveşte
drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen
Monitorizarea, auditul şi controlul (inclusiv prin
prisma de gen) a gestionării de către APL a
patrimoniului
Competenţele specialiştilor (sensibilitatea de
gen)
Consolidarea managementului financiar în APL,
inclusiv introducerea bugetelor sensibile la gen
Identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a
reprezentării minorităţilor şi grupurilor
vulnerabile în funcţiile locale alese (cotele
/gender)

Recomandări, reflectate în SD,
ajustate la dimensiunea de gen








Elaborarea şi desfăşurarea cursurilor de
instruire privind implementarea, monitorizare
şi evaluarea PUG-lor şi strategiilor de
dezvoltare locală (prin prisma de gen)
Elaborarea şi aprobarea unei Metodologii
unice privind proiectarea, actualizarea,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea
PUG-lor şi strategiilor de dezvoltare /
Evaluarea Impactului de Gen (GIA)
Elaborarea, actualizarea Planurilor regionale
(prin prisma de gen)
Realizarea studiilor (prin prisma de gen), etc.

Aspectele cheie de abilitare a
femeilor şi promovare a EG în
contextul descentralizării
Reprezentarea politică a femeilor şi
impactului asupra deciziilor la nivel
local
Inovaţii instituţionale în
administraţia locală sensibile la gen
Considerarea vocii femeilor şi
abordarea nevoilor lor







•
•

Revizuirea cheltuielilor locale
Bugetarea de gen la nivel local

Recomandări gender specifice


Sporirea responsabilităţii guvernării locale la
nevoile femeilor, în general, precum şi cu venituri mici
şi alte grupuri marginalizate social prin:
• programe speciale
speciale de training de fortificare a capacităţ
capacităţilor
de lideri a femeilor pentru implicare în luarea deciziilor la
nivel local;
local;
• dezvoltarea componentei Drepturilor Omului şi Egalităţ
Egalităţii
de Gen a capacită
capacităţilor APL;
APL;
• stimulente de încurajare a oficialilor aleş
aleşi de a răspunde
preocupărilor grupurilor dezavantajate şi femeilor;
femeilor;
• buget responsabil vizând dimensiunea de gen (analiza
sensibilă la gen a bugetului local)
local)
• sporirea participării
participării grupurilor de femei şi avocaţ
avocaţilor
gender în identificarea
identificarea cheltuielilor prioritare din
comunitate în cadrul exerciţ
exerciţiului de budgetare
budgetare anuală
anuală etc.
etc.

Creşterea participării femeilor în
viaţa publică şi politică




Considerată drept una dintre
modalităţile de bază pentru
consolidarea echilibrului de gen în
societate
Recomandare:
• Promovarea accesului femeilor la
guvernarea locală, inl. prin acţiuni speciale
afirmative conform Comentariilor Finale ale
Comitetului CEDAW şi Programul Naţional de
asigurare a egalităţii de gen pentru 2010-2015

