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Introducere 

Această broşură a fost elaborată cu scopul de a ajuta cititorul să privească dezvoltarea locală dintr-o perspectivă diferită. 
Experienţa Republicii Moldova în realizarea eforturilor de dezvoltare locală (programe, proiecte sau politici publice) s-a 
axat, cu preponderenţă, pe sprijinul oferit celor mai active şi competitive grupuri comunitare (antreprenorii locali, liderii 
locali sau autorităţile locale).

În încercarea noastră de a susţine şi de a abilita comunităţile locale, suntem tentaţi să credem că, în efortul nostru, trebuie 
să fie implicaţi în primul rând, cei mai activi cetăţeni. În unele cazuri, dezvoltarea locală nu ia în consideraţie nevoile şi 
perspectivele celor săraci, ale persoanelor în etate, gospodăriilor conduse de femei, persoanelor cu dizabilităţi sau ale 
altor grupuri vulnerabile. Uneori, dezvoltarea locală oferă acestor grupuri beneficii sau oportunităţi reduse. Deşi produsul 
intern brut a continuat să crească în 2008, rata sărăciei a crescut comparativ cu anul precedent, ceea ce demonstrează 
existenţa anumitor decalaje între indicatorii macro-economici şi vieţile reale ale oamenilor.

Acesta este motivul pentru care trebuie să abordăm o nouă gândire cu privire la dezvoltarea locală. Atunci când decidem 
care sunt priorităţile dezvoltării locale, trebuie să ne întrebăm cine rămâne în afară, care grup este mai puţin vizibil şi 
interesele căror grupuri sunt vitregite? Este important, de asemenea, să ne întrebăm dacă de această dezvoltare locală 
beneficiază în mod egal atât bărbaţii, cât şi femeile; dacă dezvoltarea locală oferă celor săraci oportunităţi suficiente 
pentru a face faţă condiţiilor economice dure; dacă noile servicii destinate comunităţii sunt accesibile persoanelor în 
etate sau copiilor din familiile cu venituri reduse şi dacă minorităţile etnice şi lingvistice dispun de oportunităţi egale 
pentru a-şi face auzite necesităţile în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel local.

Grupurile vulnerabile se vor afla în afara dezvoltării locale atâta timp cât necesităţile şi constrângerile care induc 
excluziunea, discriminarea şi marginalizarea nu vor fi luate în consideraţie. Astfel, trebuie să înţelegem nevoile şi 
perspectivele celor care nu participă în procesul de luare a deciziilor. Broşura de faţă reprezintă un efort modest pentru a 
vă ghida spre atingerea acestui obiectiv.
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Cine face parte din grupurile vulnerabile?

Conceptul de vulnerabilitate recunoaşte că, în pofida cadrului normativ, nu toţi oamenii au posibilitatea
să beneficieze pe deplin de drepturile care i se cuvin. Unii nu pot să beneficieze de drepturile lor, pe
fondul unei discriminări pe bază de gen. Alţii nu-şi pot revendica drepturile din cauza dizabilităţii care o
au, iar unora le este dificil să-şi revendice drepturile din cauza vârstei pe care o au. Prin urmare, unele
calificative precum dizabilitatea, venitul, sexul, religia, limba vorbită/etnia ar putea constitui principalele
elemente de identificare a grupurilor vulnerabile.

Grupurile vulnerabile nu se identifică neapărat cu ”grupurile social-defavorizate”. Acestea nu au nevoie doar de subvenţii 
sociale sau indemnizaţii. Starea de vulnerabilitate nu este provocată doar de sărăcie. În Moldova există grupuri care 
nu pot beneficia pe deplin de drepturile lor fie că acestea sunt HIV pozitive, fie pentru că împărtăşesc o altă religie, fie 
că aparţin unei alte etnii sau altui gen, dar care reuşesc să-şi menţină o viaţă decentă. Astfel, este important să definim 
noţiunea de vulnerabilitate din punct de vedere al drepturilor omului (din cauza anumitor factori, membrii unor 
comunităţi nu pot beneficia pe deplin de anumite drepturi) şi nu din perspectiva economică (din cauza anumitor factori, 
unii dintre membrii comunităţii sunt săraci).

În Moldova, în timp ce femeile se confruntă în general cu discriminarea de gen, anumite grupuri de femei sunt supuse şi 
unor forme suplimentare de discriminare, excludere şi marginalizare socială, bazate pe motive precum: vârsta, identitatea 
etnică sau religioasă, dizabilitate, etc.

Pe de o parte, aceşti factori afectează aceste grupuri minoritare de femei atât într-o proporţie diferită, cât şi într-un mod 
diferit faţă de cum îi afectează pe bărbaţi. De exemplu, femeile vulnerabile care aparţin grupurilor minoritare au o putere 
economică mai redusă decât bărbaţii sau decât femeile care nu fac parte din grupuri minoritare.

Pe lângă excluderea socială şi discriminarea manifestate de restul majoritar al populaţiei naţionale, acestea pot fi 
discriminate şi de către bărbaţii din comunitatea lor. Unele valori și practici tradiţionale promovate în cadrul grupului 
pot contribui la perpetuarea rolurilor stereotipice ale femeilor, bazate pe ideea de inferioritate a acestora. Bărbaţii 
reprezentanţi ai grupurilor minoritare care, de asemenea, suferă din cauza discriminării pe baza statutului lor de 
minoritate, pot recurge la violenţa în bază de gen, tocmai pentru a-şi întări poziţia lor dominantă (în familie, de exemplu), 
pentru a-și compensa frustrarea trăită în afara casei, unde este plasat pe o poziţie inferioară. Este important, de 
asemenea, să înţelegem că dacă un grup este considerat mai vulnerabil, aceasta nu înseamnă că reprezentanţii săi
sunt în mod implicit incapabili să ia decizii sau nu sunt în stare să contribuie la dezvoltarea societăţii. Aceasta înseamnă 
că grupul respectiv se confruntă cu mai multe provocări (din cauza stigmatizării, a dizabilităţii, etc.), în comparaţie cu alte 
grupuri, în încercarea de a beneficia de drepturile ce le revin. Unele grupuri devin vulnerabile pentru că nu au acces la 
informaţii relevante, că le este prea greu să-şi facă auzită vocea sau pentru că ceilalţi nu recunosc discriminarea pe care 
le-o aplică. De aceea, atunci când vom aborda grupurile vulnerabile, ne vom orienta spre abilitarea acestora, ne vom 
concentra asupra responsabilizării factorilor de decizie şi vom opera cu informaţii relevante în vederea extinderii
cercului decidenţilor.
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Cele mai vulnerabile categorii sociale afectate de sărăcie sunt persoanele în vârstă, cei al căror venit provine doar din 
ocuparea forţei de muncă în agricultură, familiile cu mulţi copii şi şomerii pe termen lung. La nivel local, există un risc 
sporit ca persoanele afectate de sărăcie să aibă acces limitat la serviciile de îngrijire a sănătăţii şi de educaţie. Conform 
estimărilor, gospodăriile cu venituri mici cheltuiesc de 8 ori mai puţin pentru serviciile de sănătate şi de 19 ori mai puţin 
pentru educaţie, comparativ cu cele bogate.

Două treimi din populaţia săracă a Moldovei locuieşte în mediul rural. În 2008, rata sărăciei în Moldova a crescut din 
cauza creşterii pragului sărăciei în zonele rurale. 

Un factor semnificativ al agravării situaţiei privind sărăcia în sate a fost scăderea preţurilor produselor şi serviciilor 
agricole, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor din acest domeniu. 

În al doilea rând, nivelul de sărăcie în zonele rurale a fost provocat de reducerea volumului remitenţelor. Deşi nu există 
diferenţe semnificative în veniturile gospodăriilor administrate de femei sau de bărbaţi, se estimează că gospodăriile 
gestionate de femei sunt mai sărace decât celelalte, bărbaţii beneficiind şi de un ajutor de şomaj, în baza unei calificări. 

Potrivit estimărilor, gospodăriile administrate de femei tind să fie mai vulnerabile, fiind afectate mai uşor de sărăcie, 
deoarece femeile din familiile sărace întâmpină dificultăţi în accederea la piaţa forţei de muncă. Ocuparea unui loc de 
muncă de către femei este condiţionată de posibilitatea frecventării unei unităţi de învăţământ de către copiii din familia 
pe care ea o gestionează. În 2008, creşterea PIB-ului a fost de până la 7%, în timp ce pragul sărăciei absolute (suma 
tuturor cheltuielilor de consum pentru produsele alimentare, bunuri nealimentare şi servicii) a crescut până la 26,5%, de 
la 25,8% - în 2007. Aceasta înseamnă că în 2008  875 mii de oameni au avut un consum lunar de mai puţin de 945,9 lei. În 
2009 rata sărăciei a rămas aceeaşi.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Există vreun indiciu 
care să ne arate dacă copiii proveniţi din familiile sărace frecventează sau nu şcoala primară sau instituţia preşcolară? Există 
vreo diferenţă între frecvenţa la ore a băieţilor şi cea a fetelor? Copiii şi membrii gospodăriilor cu venituri mici au acces egal la 
serviciile de îngrijire medicală primară, asistenţă post-natală şi de imunizare? Membrii gospodăriilor cu venituri mici au acces 
la informaţii cu privire la asistenţă şi servicii sociale?

Cine face parte din grupurile vulnerabile?
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Persoanele 
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S-a constatat că nivelul sărăciei în rândul familiilor de vârstă înaintată este mai ridicat. Rata sărăciei în rândul acestora a 
fost de 37,2% în 2008 şi 2009, cu peste 10% mai mult decât media la nivel naţional. Conform estimărilor, în 2008, 40% 
dintre pensionari nu au avut un venit care să depăşească pragul sărăciei. Valoarea pensiilor era mai puţin de 70% din 
venitul minim care să le asigure existenţa.

Persoanele în vârstă provenite din zonele rurale sunt extrem de vulnerabile din cauza resurselor limitate care să le 
asigure standarde normale de viaţă. Rata mortalităţii în rândul bătrânilor din mediul rural este mai mare în comparaţie cu 
persoanele în vârstă din mediul urban (64 din 1.000 decese - în mediul rural şi 48 din 1.000 de decese - în mediul urban). 
Un număr foarte mare de persoane în vârstă nu beneficiază de măsuri elementare de îngrijire a sănătăţii (medicina 
geriatrică). La medicii geriatri se adresează 2,16 din 10.000 de persoane, în comparaţie semnificativă cu cifra de 3,9-4 din 
10.000 înregistrată în alte ţări.

Femeile în vârstă rămase singure sunt mai vulnerabile decât bărbaţii aflaţi în aceleaşi condiţii. Acestea nu posedă 
proprietăţi semnificative, au pensii mai mici (de cele mai multe ori ele nu au prestat o activitate remunerată sau au ieşit 
devreme la pensie, beneficiind doar de o pensie pentru limită de vârstă). La aceste cauze se mai adaugă şi stereotipurile 
negative, urmările nefavorabile ale unor cazuri de văduvie, divorţ sau violenţă bazată pe gen. 

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Persoanele în vârstă 
îşi realizează dreptul la pensie şi alte prestaţii sociale? Ce obstacole întâmpină în accesul la asistenţă medicală? Femeile în 
vârstă beneficiază de servicii adecvate de îngrijire a sănătăţii? Care este imaginea persoanelor în vârstă în comunitate? Sunt 
acestea percepute ca o potenţială resursă sau dimpotrivă, ca o povară? Persoanele în vârstă  au acces la informaţii relevante cu 
privire la procesul decizional din comunitate?

Cine face parte din grupurile vulnerabile?
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De cele mai multe ori, persoanele cu dizabilităţi sunt percepute mai degrabă ca subiecţi de protecţie, tratament special 
şi asistenţă, decât subiecţi cu drepturi egale. Există tendinţa de a le exclude în mod indirect din viaţa societăţii, oferindu-
le şcoli speciale, locuinţe sau mijloace de transport separate. Pe de altă parte, mai ales în zonele rurale, persoanele cu 
dizabilităţi au acces limitat la oportunităţi de educaţie şi muncă, la viaţa culturală şi socială a comunităţii, având acces fizic 
redus la principalele instituţii comunitare.

În anul 2009, numărul de persoane cu dizabilităţi a depăşit 176.700, fiind în creştere cu 2,1% faţă de anul 2008. Aproape 
60% din aceste persoane locuiesc în zonele rurale.

Având în vedere că noţiunea de dizabilitate accentuează mai mult componenta medicală şi de sănătate, decât cea de 
integrare socială, multe persoane cu dizabilităţi sunt forţate să părăsească piaţa muncii. În acelaşi timp, oamenii care 
îngrijesc persoane cu dizabilităţi (majoritatea fiind femei), se confruntă, de asemenea, cu dificultăţi sporite în accesul 
pe piaţa forţei de muncă. Astfel, familiile în care există persoane cu dizabilităţi se confruntă cu un risc înalt al sărăciei 
persistente – 28,6%, comparativ cu pragul sărăciei la nivel mondial – 26,5%. Un sondaj efectuat recent într-unul din 
raioanele Republicii Moldova  a demonstrat că peste 90% din familiile în care există o persoană adultă cu dizabilităţi erau 
sărace.

Femeile cu dizabilităţi se confruntă cu riscuri şi provocări adiţionale. Situaţia precară a femeilor cu dizabilităţi le poate 
face vulnerabile la violenţa domestică în cazurile în care acestea sunt dependente din punct de vedere economic de 
partenerul lor sau de un membru de gen masculin al familiei. În unele cazuri, femeile cu dizabilităţi au acces limitat la 
serviciile de sănătate a reproducerii şi pot fi mai puţin încurajate să acceadă la piaţa forţei de muncă.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Persoanele cu 
dizabilităţi sunt reprezentate în organele decizionale din comunitate? Persoanele cu dizabilităţi au acces la toate facilităţile 
publice, prin intermediul sistemului de transport accesibil pentru ele? Persoanele cu dizabilităţi sunt active pe piaţa locală a 
muncii? Bărbaţii şi femeile cu dizabilităţi prezintă situaţii diferite la nivel de comunitate? Copiii cu dizabilităţi frecventează 
şcoală sau grădiniţa din localitate?

Cine face parte din grupurile vulnerabile?
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În 2009, 25% din numărul populaţiei era reprezentată de minorităţile etnice: 8% - ucraineni, 6% – ruşi, 4% – găgăuzi, 2% 
– bulgari. Aproximativ 11% au menţionat limba rusă ca fiind limbă maternă, 6% – limba ucraineană, 4% – limba găgăuză, 
1,6% – limba bulgară.

Sistemul de învăţământ din Republica Moldova se bazează pe principiul educaţiei monolingve. Pentru minorităţile etnice 
procesul de învăţământ se efectuează în limba rusă. Doar 374 de copii beneficiază de predare în limba ucraineană, ceea 
ce reprezintă 0,06% din numărul copiilor ucraineni, iar 171 copii studiază parţial în limba bulgară, constituind 0,02% din 
numărul total. Limba ucraineană, în calitate de disciplină separată, este studiată în 37 de şcoli (5.984 de copii), iar limba 
bulgară – în 30 de şcoli (7.925 de copii).

În unele cazuri, la nivel local, minorităţile etnice nu-şi pot exprima pe deplin identitatea lor culturală. Fondurile locale 
alocate pentru cultură şi educaţie nu sunt axate întotdeauna pe cultivarea şi promovarea valorilor culturale ale  
minorităţilor în cadrul comunităţii. Inclusiv accesul la mijloacele media locale al acestora este dificil. Folosirea limbii 
ucrainene în mijloacele de informare în masă din Moldova (presa scrisă, radio şi televiziune) este nesemnificativă în 
comparaţie cu ponderea populaţiei ucrainene în structura naţională a ţării.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Care este nivelul 
reprezentării minorităţilor etnice în cadrul organelor de decizie locale, în raport cu proporţia acestora în rândul populaţiei 
din întreaga comunitate? Ce procent din numărul copiilor reprezentanţi ai minorităţilor etnice au acces la studii în limba lor 
maternă? Minorităţile etnice sunt în stare să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura lor şi să-şi păstreze elementele esenţiale ale 
identităţii: religia, tradiţiile şi patrimoniul cultural?

Cine face parte din grupurile vulnerabile?
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Romii reprezintă un grup vulnerabil particular în cadrul minorităţilor etnice. De aceea, este important să evidenţiem 
vulnerabilităţile specifice cu care se confruntă aceştia. Din cauza stigmatizării şi a stereotipurilor, familiile de romi şi copiii 
romi sunt discriminaţi, fiind vulnerabili în faţa a numeroase riscuri. Conform estimărilor, rata şomajului în rândul romilor 
este cu 50% mai înaltă, comparativ cu majoritatea populaţiei. Fiecare al doilea rom trăieşte în sărăcie extremă, în timp ce 
şase din zece romi – în sărăcie absolută. Aproximativ 61% dintre persoanele de etnie romă supravieţuiesc cu mai puţin de 
2 dolari SUA pe zi (pragul internaţional al sărăciei) şi peste 80% din gospodăriile romilor nu sunt conectate la apă curentă, 
şi nici nu au o baie sau toaletă.

Romii se confruntă cu dificultăţi în accederea la servicii şi asistenţă socială, ca urmare a procesului complex de 
înregistrare, care necesită documente de identificare, un domiciliu stabil, etc. Atitudinea discriminatorie faţă de romi, 
adoptată la scară largă în cadrul societăţii, reprezintă o provocare suplimentară. Cea mai mare parte a comunităţilor de 
romi sunt plasate la periferia localităţilor sau chiar în afara acestora, ceea ce prezintă dificultăţi suplimentare  la accesarea 
serviciilor comunitare de bază.

Copiii romi se confruntă cu aceleaşi dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la procesul de educaţie. Nivelul de înmatriculare 
a copiilor romi în şcolile primare este sub 70%, iar în şcolile medii – sub 50%. Fiecare al cincilea rom nu ştie să scrie, nici să 
citească; trei din zece persoane de etnie romă au doar studii primare, iar altele trei (din zece) au doar studii medii (inclusiv 
studii incomplete sau profesionale). Studiile superioare reprezintă un fenomen destul de rar pentru acest grup etnic, 
reprezentând doar la 4% din totalul populaţiei rome, comparativ cu procentul de 38% pe care îl constituie aceasta, în 
raport cu populaţia majoritară.

Femeile de etnie romă sunt vulnerabile cu atât mai mult cu cât sunt expuse unor riscuri sporite de excludere socială şi de 
sărăcie, atât în comparaţie cu bărbaţii din comunitatea lor, cât şi cu femeile din etnia majoritară. Problemele cu care se 
confruntă vizează accesul la piaţa forţei de muncă, la educaţie şi la serviciile sociale. Femeile de etnie romă beneficiază 
sporadic de serviciile de sănătate reproductivă, disponibile la nivel de comunitate. Din cauza stereotipurilor legate de 
gen, este mult mai probabil ca o fată de etnie romă să părăsească şcoala mai devreme decât un băiat rom.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Există statistici 
disponibile privind existenţa romilor şi a situaţiei romilor la nivel de comunitate? Copiii romi (băieţi şi fete) se confruntă cu 
dificultăţi în frecventarea şcolii din comunitate din cauza lipsei de resurse pentru procurarea îmbrăcămintei, rechizitelor 
şcolare, manualelor, pentru taxele de studii, precum şi din cauza atitudinilor discriminatorii existente în rândul personalului 
şcolii, a lipsei mijloacelor de transport sau a actelor de identitate? Ce servicii sociale sau beneficii primesc romii în comparaţie 
cu alt grup din comunitate? Femeile de etnie romă beneficiază de servicii de îngrijire a sănătăţii, mai ales  când acestea sunt 
însărcinate?

Cine face parte din grupurile vulnerabile?
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Conform estimărilor, peste 10% dintre moldoveni sunt neortodocşi. În virtutea faptului că legile naţionale trebuie să 
prevadă procese simplificate de înregistrare a confesiunilor religioase şi să liberalizeze accesul grupurilor religioase la 
locurile publice, unica cerinţă faţă de acestea fiind ca grupurile respective să coordoneze, în prealabil, cu autorităţile 
locale locul desfăşurării reuniunilor. În unele cazuri, aceste prevederi nu au fost respectate. În unele comunităţi, 
autorităţile locale impun restricţii pentru grupurile comunitare neortodoxe în ceea ce priveşte locaşurile destinate 
desfăşurării ritualurilor specifice religiei lor. De asemenea, unele grupuri religioase minoritare continuă să întâmpine 
dificultăţi în procesul de înregistrare.

Există cazuri în care minorităţile religioase au fost hărţuite (de exemplu, prin confiscarea literaturii religioase şi a 
certificatului de înregistrare, prin amestec în ceremoniile de pomenire sau funeralii, distrugerea simbolurilor sfinte), iar 
poliţia locală nu a intervenit să adopte măsurile necesare.

Aici mai putem adăuga orice alte forme de discriminare, de excludere socială sau de marginalizare a credincioşilor 
neortodocşi; de exemplu, situaţiile cu care se confruntă în şcoli elevii care provin din asemenea etnii religioase, sau 
neacceptarea tradiţiilor şi ritualurilor neortodoxe în ceremoniile funerare sau al înregistrării oficiale a căsătoriilor în sediul 
primăriei?

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Minorităţile 
religioase pot să-şi mărturisească pe deplin credinţa şi convingerile religioase în comunitate? Minorităţile religioase au 
locaşuri pentru săvârşirea ritualurilor religioase în comunitate? Administraţia publică, instituţiile de învăţământ şi liderii locali 
sensibilizează opinia publică din comunitate vizavi de toleranţa religioasă?

Cine face parte din grupurile vulnerabile?
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Atunci când ofertele pe piaţa forţei de muncă sunt limitate, iar concurenţa între persoanele aflate în căutarea unui loc 
de muncă – destul de acerbă, spargerea cercului vicios pentru tinerii din așa-zisa categorie “fără un loc de muncă nu ai 
experienţă – nu ai experienţă, nu ai loc de muncă” este o încercare descurajatoare. Iar această tendinţă a fost acutizată 
de crizele economice declanşate începând din anul 2008. Doar 22% dintre tineri și-au găsit un loc de muncă imediat 
după absolvirea unei instituţii de învăţământ. Tinerii lipsiţi de calificarea profesională, medie sau superioară, care nu 
corespunde cererii pieţei forţei de muncă, au tendinţa să fie repartizaţi în poziţiile inferioare în sistemul de angajare. În 
primul trimestru al anului 2009, nivelul şomajului în rândul tinerilor a fost de 17% în mediul rural și de 15% – în mediul 
urban. Rata şomajului în rândul tinerilor bărbaţi (aproximativ 18%) este mai înaltă decât pentru femeile tinere (14%).

Datele oficiale disponibile nu atestă disparităţi specifice de gen între tinerii şomeri, ceea ce necesită investigaţii 
suplimentare în vederea analizării fenomenului şomajului tinerilor din perspectiva de gen. 

De cele mai multe ori, la nivel local, statisticile privind şomajul în rândul tinerilor nu sunt fiabile, deoarece mulţi tineri 
refuză să se înregistreze la Agenţiile Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Potrivit estimărilor, doar 50% dintre 
tinerii şomeri sunt înregistraţi oficial. Se întâmplă acest lucru deoarece ei nu cunosc beneficiile înregistrării la agenţii sau 
pentru că sunt descurajaţi de oportunităţile limitate de angajare şi/sau de salariile mici. 

Ca urmare, un fenomen îngrijorător este numărul mare de tineri şomeri care rămân în afara ariei de acoperire a serviciilor 
oferite de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Faptul că un număr remarcabil de tineri nu au 
posibilitatea să profite de anumite oportunităţi de recalificare profesională poate avea urmări destul de grave. Totodată, 
mulţi tineri decid să se antreneze în activităţi informale, fără să beneficieze de protecţie socială, medicală şi juridică 
adecvată.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Care este numărul 
estimat al tinerilor şomeri? Care este gama de informaţii și programe pe piaţa forţei de muncă destinate tinerilor şomeri, în 
special celor care nu au studii superioare sau calificări înalte? Există programe specifice pentru tineret, destinate şomerilor 
tineri, în comunitate şi care sunt efectele acestora? 
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În Republica Moldova, una din patru femei, cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani, suferă de violenţă domestică. Este cea 
mai răspândită formă de violenţă cu care se confruntă femeile în Moldova. Potrivit estimărilor, în cele mai multe cazuri 
de violenţă în familie agresorul este soţul (69%). Alte estimări demonstrează că 22,8% dintre femeile angajate în câmpul 
muncii au fost supuse hărţuirii sexuale.

La nivel de comunitate, există un risc sporit de cazuri de violenţă domestică, care nu sunt raportate organelor 
competente. Deseori, cazurile de violenţă în familie sunt calificate drept infracţiuni administrative, deoarece nu 
corespund cerinţelor necesare pentru intentarea procedurii penale. Cele mai multe cazuri de violenţă în familie nu sunt 
raportate din cauza ruşinii, fricii şi stigmatizării, a necunoașterii legilor existente, a procedurilor juridice şi serviciilor 
juridice sau, pur şi simplu, pentru că cetăţenii nu au încredere în sistemul de justiţie.

Mai mult de jumătate dintre victimele violenţei domestice nu apelează la ajutor. De asemenea, în cazurile de hărţuire 
sexuală, 43% dintre femeile angajate în câmpul muncii nu au întreprins nimic, nu au raportat incidentul, în timp ce 
majoritatea (65%) au recunoscut că instigatorii hărţuirii nu au fost pedepsiţi.

Practica demonstrează că în majoritatea situaţiilor femeile cu mulţi copii, lipsite de independenţă materială,  sunt mult 
mai predispuse violenţei domestice şi au mai puţine şanse ca să evite asemenea situaţii.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Membrii comunităţii 
vorbesc deschis despre violenţa domestică sau aceasta este considerată o chestiune privată a familiei? Femeile raportează 
cazurile de violenţă sau abuz în familie? Autorităţile locale au pus în aplicare un cadru normativ comunitar, axat pe protecţia 
victimelor şi membrilor familiilor acestora? În ce mod abordează poliţia această problemă, la nivel local? 

Cine face parte din grupurile vulnerabile?
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Nu există cifre absolute cu privire la fenomenul traficului, întrucât multe victime nu sunt identificate, nici în ţările de 
destinaţie, nici în Moldova, ca urmare a schimbărilor căilor de traficare, a temerilor legate de stigmatizarea pe care ar 
suferi-o ulterior, a nivelului redus al respectului faţă de sine  şi a neîncrederii în organele abilitate să aplice legea. Cu toate 
acestea, în perioada 2000-2008, numărul total de persoane asistate, afectate direct de traficul de fiinţe umane (victime şi 
copiii lor), a fost de 5.183.

Potrivit datelor oficiale disponibile, cel puţin 70% dintre victimele traficului provin din familii categorisite ca fiind sărace 
sau foarte sărace. 65% din acestea invocă şomajul ca motiv principal pentru plecarea în străinătate, iar 70-95% au fost 
victime ale violenţei în familie, înainte de a fi traficate. 

Victimele traficului de fiinţe umane sunt vulnerabile în faţa violenţei domestice. 80% dintre fetele şi femeile traficate din 
Moldova au fost supuse violenţei în familie, atât înainte de a fi traficate, cât şi după întoarcerea lor acasă.

Mai mult decât probabil, la nivel local, se atestă un cadru insuficient sau inexistent de prevenire şi abordare a cazurilor de 
trafic de fiinţe umane. De cele mai multe ori, serviciile de asistenţă a victimelor, cum ar fi adăposturi, asistenţă medicală 
sau consiliere, sunt disponibile doar într-un număr limitat de locaţii. Din cauza stigmatizării care li se aplică, victimele 
traficului de fiinţe umane rareori revin în comunitatea lor, iar neavând acte de identitate, acestea se confruntă cu 
provocări și probleme suplimentare în accesul la locuinţe şi piaţa forţei de muncă. 

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: La nivel local există 
date privind cazuri de trafic de fiinţe umane? Aceste cazuri sunt raportate autorităţilor locale? Care este nivelul de informare 
cu privire la acest aspect în cadrul comunităţii? Autorităţile publice locale dispun de cunoştinţe suficiente despre fenomenul 
traficului de fiinţe umane? Există iniţiative active sau proiecte cu privire la traficul de fiinţe umane în comunitate? Acestea sunt 
sprijinite/încurajate de către autorităţile locale?
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La sfârşitul anului 2010, prevalenţa comparativă a HIV în Republica Moldova a constituit 155,94 de cazuri la 100 de mii de 
locuitori. Potrivit statisticilor oficiale, persoanele cele mai afectate de HIV/SIDA sunt cele cu vârste cuprinse între 15 şi 39 
de ani, fiind primul an din istoria Moldovei în care femeile reprezintă 51,56% din cazurile nou descoperite. În ansamblu, 
începând cu anul 1987, proporţia bărbaţilor care trăiesc cu HIV depăşeşte 60%. Începând cu anul 2002, procesul epidemic 
al infectării cu HIV se caracterizează printr-o creştere a cazurilor de transmitere heterosexuală (85,93% în anul 2010, 
comparativ cu 48,2% în anul 2004). De asemenea, datele demonstrează că majoritatea persoanelor HIV pozitive sunt 
înregistrate în mediul urban (60,74% din cazuri nou descoperite în 2010). Rămâne de stabilit dacă aceste date reflectă 
realitatea sau denotă imperfecţiunea sistemului de identificare a cazurilor de infectare cu HIV/SIDA în mediul rural.

Persoanele care trăiesc cu HIV sunt vulnerabile din cauza stigmatizării şi a discriminării, care rezultă din statutul lor 
HIV real sau perceput. Divulgarea acestui statut sporeşte şansele discriminării la locul de muncă, reduce accesul la 
tratament medical şi la obţinerea unei locuinţe. În majoritatea comunităţilor rurale din Moldova populaţia are acces 
limitat la informaţie, educaţie şi consiliere cu privire la HIV/SIDA. De asemenea, la nivel comunitar, există un risc sporit 
ca persoanele HIV pozitive să fie excluse şi stigmatizate, ceea ce îi descurajează să solicite tratamentul medical specific și 
serviciile sociale la care au dreptul.

Pe parcursul ultimilor ani s-a conturat o tendinţă de „feminizare” a infecţiei cu HIV. Conform estimărilor, femeile sunt 
supuse unui risc mai mare de infectare decât bărbaţii, în timp ce rata de transmitere este de 10 ori mai mare de la 
bărbaţi la femei, decât de la femei la bărbaţi. Femeile şi fetele tinere sunt mai vulnerabile la posibilitatea infectării cu HIV, 
pentru că nu reuşesc întotdeauna să-şi convingă partenerii să practice relaţii sexuale protejate.  Cu toate că la începutul 
declanşării epidemiei majoritatea persoanelor HIV pozitive erau bărbaţi, în ultimii ani, însă, a fost înregistrată o creştere 
a proporţiei femeilor infectate cu acest virus. „Feminizarea” epidemiei se reflectă prin creşterea numărului de femei care 
trăiesc cu HIV de la 26,5% - în anul 2001 la 43,9% - în anul 2009.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Există programe/
proiecte de educare a comunităţii cu privire la HIV/SIDA? Ce fel de servicii şi activităţi de consiliere pentru persoane potenţial 
infectate cu HIV sunt disponibile pentru membrii comunităţii? Care este nivelul de acceptare sau stigmatizare a persoanelor 
cu HIV/SIDA în comunitate? Există programe sau informaţii privind sănătatea reproductivă pentru tinerii băieţi şi fete din 
comunitate? 

persoanele 
care trăiesc 

cu HIV 



lesbienele, 
homosexualii, 

bisexualii și 
persoanele 

transgender 
(LGBT)

64

Cine face parte din grupurile vulnerabile?

Lesbienele, homosexualii, bisexualii şi persoanele transgender (LGBT) se confruntă cu cel mai ridicat nivel de stigmatizare 
şi discriminare. Declaraţiile şi acţiunile homofobe sunt acceptate la scară largă şi făcute publice prin mass media, nefiind 
niciodată condamnate de către politicieni sau formatorii de opinie publică.

La nivel local, tema LGBT este considerată tabu; lipsește educaţia și informarea relevantă, iar majoritatea populaţiei 
adoptă o atitudine preconceput negativă faţă de acest grup. Pe parcursul ultimilor trei ani, autorităţile locale au refuzat 
sau efectiv nu au reuşit să asigure securitatea în desfăşurarea demonstraţiilor anuale ale LGBT, considerându-le imorale. 
Sunt înregistrate cazuri frecvente de discriminare din partea autorităţilor faţă de persoanele care îşi afișează deschis 
identitatea sexuală. Comunitatea LGBT se confruntă cu o creştere a cazurilor de discriminare în ce priveşte accesul acestei 
categorii la serviciile de îngrijire a sănătăţii, la serviciile sociale şi în angajarea în câmpul muncii. Însă aceste cazuri sunt 
rareori documentate şi raportate instituţiilor abilitate.

Atunci când reflectăm asupra planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală este util să ne întrebăm: Conceptul de LGBT 
este corect înţeles în comunitate? Homosexualii și lesbienele se bucură de aceleaşi drepturi şi oportunităţi ca heterosexualii, 
în ce priveşte etalarea identităţii lor sexuale? Poliţia locală depune suficiente eforturi pentru protejarea comunităţii locale a 
LGBT? Persoanele LGBT se bucură de acelaşi nivel de acces la sistemul de asistenţă medicală ca şi ceilalţi membri ai comunităţii, 
inclusiv la serviciile de sănătate a reproducerii?
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Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea 
Femeilor (UN Women) este o organizaţie  ONU, care promovează 
egalitatea de gen şi abilitarea femeilor. În calitate de lider mondial pentru 
femei şi fete, UN Women lucrează pentru accelerarea progresului de 
satisfacere a necesităţilor lor la nivel mondial.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi: www.unwomen.org 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă 
reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor Unite, care pledează pentru 
schimbare şi conectează ţările la cele mai bogate resurse materiale şi de 
cunoaştere, pentru a ajuta oamenii să trăiască mai bine. Pe măsură ce 
statele îşi dezvoltă capacităţile locale, ele beneficiază de experienţa PNUD 
şi a întregii sale game de parteneri. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi: www.undp.md şi 
www.undp.org. 
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Despre Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI)

În 2010, Guvernul Republicii Moldova, PNUD şi UN Women au lansat 
Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), finanţat de către 
Guvernul Suediei.

Obiectivul de dezvoltare al PCDLI este de a acorda asistenţă Republicii 
Moldova pentru a asigura ca grupurile vulnerabile din zonele urbane şi 
rurale sărace să profite de oportunităţile de dezvoltare socio-economică 
durabilă prin intermediul unor politici locale şi regionale adecvate 
implementate de administraţiile publice locale şi partenerii lor într-un 
mod bazat pe drepturile omului şi sensibil la dimensiunea de gen.

PCDLI contribuie la îmbunătăţirea cadrului politic şi legal, precum şi la 
sprijinirea sistemelor și procedurilor administrative – activităţi axate pe 
transferul eficient de competenţe către autorităţile publice locale, pe 
descentralizare şi promovarea rolului APL în luarea deciziilor prin 
intermediul a patru componente: Consiliere şi promovare de politici, 
Guvernare locală şi participare, Abilitarea comunităţilor, Transnistria şi 
zona de securitate.

Pentru a promova dezvoltarea bazată pe drepturile omului şi sensibilă la 
gen la nivel regional şi local, partenerii programului plasează abordarea 
bazată pe drepturile omului (ABDO), abordarea integratoare a egalităţii 
de gen şi abilitarea femeilor în centrul tuturor activităţilor programului.
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