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SUMMARY
Equal opportunities for men and women is a fundamental principle, a societal stake and a 

challenge for the democratic regime. The subject of gender equality is being discussed around the 
world by scientists from different fields: sociologists, historians, civil society specialists, diplomats, 
politicians, etc.

Equality as a phenomenon has been the subject of various approaches, strategies, research 
to get to the idea that we are all equal before the law, we have the same rights, we enjoy the same 
freedoms regardless of whether we are female or male.
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Ideea de egalitate a parcurs un drum anevoios şi sinuos legat de o serie de lupte înde-
lungate şi sacrificii pentru a ajunge în forma pe care o cunoaştem astăzi. Dacă e să privim în 
trecut asupra evoluţiei drepturilor omului, putem constata că drepturile femeilor au avut o 
evoluţie mult mai lentă faţă de drepturile bărbaţilor. 

Pe parcursul istoriei femeia a avut o poziţie diferită, datorită anumitor circumstanţe cum 
ar fi obiceiurile societăţii în care se afla. Astfel, în unele culturi femeile erau considerate propri-
etatea privată a soţului sau a tatălui, iar în altele totuşi au obţinut anumite libertăţi şi drepturi.

Referitor la poziţia femeii în raport cu bărbatul, marele înţelept (Sf. Pavel) spunea: ,,Dacă 
aceasta ar fi fost creată dintr-o bucată din partea superioară a corpului lui Adam, atunci ea ar 
fi fost superioară lui; dacă ar fi fost creată dintr-o bucată din piciorul lui Adam, atunci i-ar fi fost 
inferioară. Însă femeia a fost creată din coasta lui Adam, deci din partea de mijloc a corpului 
său tocmai pentru a-i fi egală” [1].

Până a ajunge pe picior de egalitate bărbaţii cu femeile, aşa cum reglementează actele 
normative naţionale şi internaţionale în prezent, au existat dezbateri privind accesul femeilor 
la cetăţenie, şi după care – la  exercitarea de facto a drepturilor politice, economice, sociale. Un 
alt segment care a provocat dezbateri intense, atât în spaţiul academic, cât şi în cel public este 
prezenţa lor în structurile specifice regimurilor democratice.

În comunicarea dată analizăm mecanismele de protecţie a principiului egalităţii de gen, 
obstacolele care împiedică participarea deplină şi efectivă, precum şi accesul la deplină egali-
tate, la viaţa economică, politică, socială şi culturală a femeilor. O atenţie deosebită se atrage 
desconsiderării femeii pe piaţa muncii.

În context au fost utilizate unele metode, cum ar fi: istorică – studiind fenomenele istorice 
cum au evaluat în cursul timpului într-o ordine cronologică; analiză - prin intermediul căreia 
am examinat amănunţit problemele cu privire la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei; 
sinteză - îmbinând mai multe elemente pentru obţinerea unui rezultat general; comparaţiei, 
care ne permite sa analizăm două sau mai multe procese, aspecte. 

Materialele utilizate ce-au servit la constituirea lucrării sunt monografiile cercetătorilor 
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autohtoni, români; legislaţia naţională şi internaţională.
Dacă în trecut femeia era pe-o poziţie inferioară bărbatului, astăzi Constituţiile şi legile 

majorităţii statelor lumii au proclamat egalitatea femeilor cu bărbaţii în toate sferele publice 
şi private.

Primul pas în favoarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, la nivel internaţional, s-a 
realizat în anul 1919, odată cu adoptarea Convenţiei nr. 3 privind protecţia maternităţii [2]. 
Prin adoptarea acestei Convenţii, Organizaţia Internaţională a Muncii a devenit instituţie in-
ternaţională care a adoptat norme cu putere juridică în favoarea drepturilor femeilor.

Noţiunile de egalitate de şanse de tratament între femei şi bărbaţi au început să fie utilizate 
în anul 1958, în urma adoptării de OIM a Convenţiei nr. 111 privind discriminarea în domeniul 
forţei de muncă şi exercitării profesiei [3]. Astfel, acest act normativ s-a aplicat multă vreme 
doar în domeniul relaţiilor de muncă, cu referire în principal la angajare, formare profesională, 
promovare, concediere.

În atare ordine de idei un alt mod de abordare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
a luat amploare după ce Adunarea  Generală a ONU a proclamat primul Deceniu al femeilor 
Egalitate, Dezvoltare, Pace (1975-1985). În context ONU, la 18 decembrie 1979 a adoptat Con-
venţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), prin care 
s-au recunoscut drepturile femeilor parte inalienabilă a drepturilor omului.

Odată cu declararea Deceniului femeilor Egalitate, Dezvoltare, Pace, au urmat o serie de 
acţiuni care au avut menirea să contribuie la îmbunătăţirea statutului femeilor. Astfel, s-au 
organizat 4 Conferinţe mondiale privind condiţia femeilor în lume ( Mexic – 1975, Copenhaga 
– 1980, Nairobi – 1985, Beijing – 1995). În rezultatul acestor Conferinţe guvernele ţărilor parti-
cipante s-au angajat să aplice toate măsurile necesare pentru ameliorarea condiţiei femeilor, 
care să garanteze realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi.

Promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în accepţiunea actuală 
a noţiunii, constituie o preocupare constantă, simetrică pentru comunitatea internaţiona-
lă. Aceste idei sunt conturate în mai multe declaraţii sau tratate cum ar fi: Carta ONU (1945), 
Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția ONU pentru reprimarea traficu-
lui cu ființe umane şi exploatării prostituției semenilor (1949), Convențiile OIM privind egalita-
tea de remunerare a mâinii de muncă masculine şi a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă 
de valoare egală (1951), Convenția asupra drepturilor politice ale femeii (1952), Convenția pri-
vind consimțământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor 
(1962), Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966), Pactul 
internațional privind drepturile civile şi politice (1966), Declarația privind eliminarea discriminării 
față de femei (1967) etc. 

Un pas semnificativ realizat de Republica Moldova în ceea ce priveşte implementarea 
drepturilor femeilor ca parte integrantă a drepturilor omului, a fost ratificarea Convenţiei asu-
pra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW) în 1994.

Dacă e să facem o analiză asupra legislaţiei naţionale, deducem că echitatea de gen este 
atestată în mai multe acte normative naţionale.

Astfel, în Republica Moldova egalitatea este ridicată la rang de principiu constituţional. 
Acesta este reglementat în  articolul 16 (2) al Constituţiei RM, şi prevede că ,,toţi cetăţenii 
Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, na-
ţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine 
socială” [4].

Principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice constă în 
faptul că toţi cetăţenii au aceleaşi drepturi, libertăţi fundamentale şi îndatoriri, exerci-
tarea cărora fiind asigurată de către stat, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
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etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială [5].
Un alt act normativ ce produce efecte în limitele teritoriului Republicii Moldova este 

Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din 24.03.2006  [6],  
care a fost adoptată în scopul asigurării exercitării drepturilor egale ale femeilor şi băr-
baţilor în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieţii, în vederea 
prevenirii şi eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex.

O deosebită importanţă are Legea Republicii Moldova nr. 121 din 25.05.2012 cu privire 
la asigurarea egalităţi [7]. Această normă nuanţează formele discriminării şi reglementea-
ză interzicerea ei în câmpul muncii, învăţământ, accesul la serviciile şi bunurile disponibi-
le publicului. Legea conţine cadrul instituţional pentru prevenirea, combaterea discrimi-
nării şi asigurarea egalităţii, specifică competenţele autorităţilor publice.

La nivel naţional un alt pas important s-a realizat la 30.07.2013, când Camera Înregis-
trării de Stat a înregistrat o persoană juridică de drept public, care poartă denumirea de 
Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurării Egalităţii. Conform artico-
lului 12 al Legii nr. 121, Consiliul Nediscriminare are o multitudine  de atribuţii în domenii 
diferite: examinează corespunderea legislaţiei în vigoare cu standardele privind nediscri-
minarea; iniţiază propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi 
combaterii discriminării; adoptă avize consultative cu privire la conformitatea proiectelor 
de acte normative cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;  moni-
torizează modul de implementare a legislaţiei în domeniu; colectează informaţii despre 
dimensiunile, starea şi tendinţele fenomenului discriminării la nivel naţional şi elaborea-
ză studii şi rapoarte; remite autorităţilor publice propuneri de ordin general referitoare 
la prevenirea şi combaterea discriminării şi ameliorarea comportamentului faţă de per-
soanele ce cad sub incidenţa prezentei legi; contribuie la sensibilizarea şi conştientizarea 
societăţii în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare în contextul valorilor de-
mocratice; conlucrează cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii 
şi combaterii discriminării; examinează plângerile persoanelor care se consideră victime 
ale discriminării; intervine pe lângă organele corespunzătoare cu demersuri de intentare 
a proceselor disciplinare în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis 
în activitatea lor fapte discriminatorii; constată contravenţiile cu elemente discriminatorii 
în conformitate cu prevederile Codului contravenţional; sesizează organele de urmărire 
penală în cazul săvârşirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc elemente ale infracţiunii;  
contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii faptelor dis-
criminatorii prin concilierea  părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile; exercită 
alte atribuţii stabilite prin lege şi prin regulamentul său de activitate.  

Prin urmare, Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurării Egalităţii 
are drept scop combaterea discriminării şi stabilirea unei echităţii în societate pe diferite 
criterii. 

Pe o perioadă de un an de zile de la înfiinţarea Consiliului Nediscriminare s-au în-
registrat peste 160 de plângeri. Din numărul total de plângeri admisibile în marea majo-
ritate este invocată discriminarea pe criteriul de gen, iar victime ale acestui rezultat sunt 
majoritatea femei. 

Cu toate că domeniul de asigurare a egalităţii în drepturi între femei şi bărbaţi în 
contextul naţional a fost îmbunătăţit esenţial în ultima perioadă prin: ratificarea Con-
venţiilor şi tratatelor internaţionale;  adoptarea actelor normative şi anume prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane, violenţei în familie, asigurarea egalităţii; aproba-
rea planurilor de acţiuni şi a unui document de politici – Programul național de asigurare a 
egalității de gen pe anii 2010-2015, precum şi realizarea abordării complexe de asigurare a 
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egalității între femei şi bărbați în documentele de politici aprobate pe domeniile de sănă-
tate, antreprenoriat, educaţie, angajarea în câmpul muncii, administraţie publică locală 
etc. Există oricum  o sumedenie de obstacole care stau în calea egalităţii de gen.

Aşadar, problemele cu care se confruntă în prezent femeile sunt de diferite dimensiuni: 
1. Prezenţa redusă a femeilor în structurile politice importante şi accesul lor limitat în lua-

rea deciziilor. Participarea egală a femeilor şi bărbaților în procesul decizional este susținut la 
nivel internațional prin Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor (CEDAW) [8], ratificată de Republica Moldova, precum şi în Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă ale Agendei Globale 2030. La fel, Recomandarea Consiliului Europei, 
document adoptat de Comitetul de Miniştri cu privire la reprezentarea echilibrată a femeilor 
şi bărbaţilor în procesul decizional politic şi public la toate nivelurile.

Cu toate că la nivel legislativ a fost adoptată recent cota minimă de reprezentare de 40% a 
ambelor sexe în organele de conducere, nu a fost adoptat şi mecanismul de realizare a acestei 
măsuri afirmative care prevede poziționarea femeilor şi bărbaților pe listele de candidați.

Putem concluziona că, într-adevăr, aspectele esenţiale în înţelegerea participării scăzute 
a femeilor la ,,jocul” politic este cadrul legislativ care nu favorizează, în sistemul politic naţi-
onal această creştere. Alţi factori care împiedică echitatea în procesul decizional pot fi atât 
cultura politică şi organizarea partizană cât şi tipul de resurse utile şi necesare pentru a avea 
acces la funcţii politice. Precum şi stereotipurile sociale care perpetuează convingerea că băr-
baţii sunt mai combativi şi mai fermi, pot face faţă mai uşor şi mai bine luptelor politice (pre-
zentate adesea ca fiind prea „murdare” pentru femei).

2. Piaţa muncii şi disparitatea salarială de gen. Astăzi, de jure, femeile au aceleaşi oportu-
nităţi de angajare în câmpul muncii la fel ca şi bărbaţii, dar maternitatea şi grija faţă de copiii 
mici aduc femeii o sarcină dublă de muncă: cea remunerată în baza unui raport juridic de 
muncă şi cea neremunerată în baza grijilor casnice. Plus la acesta, un rol esenţial joacă carac-
terul patriarhal al societăţii noastre, care încă mai are tendinţa de a plasa femeia în domeniul 
casnic.

Chiar dacă în etapa actuală femeilor le sunt asigurate mecanismele juridice de protecţie a 
dreptului la muncă, însă acestea continuă să întâmpine o serie de dificultăți pe piața muncii, 
în special ce țin de segregarea pieții muncii, salarizare inferioară în raport cu bărbații, lipsa 
mecanismelor de îmbinare a vieții profesionale cu cea de familie etc.

Putem spune că poziţia femeii în raporturile de muncă poate fi privită sub două aspecte. 
Pe de o parte, i se adoptă cadrl legislativ necesar asigurării egalităţii sexelor pe piaţa muncii, 
care cel puţin la nivel de principiu, se depun eforturi pentru a stabili o egalitate de şanse. Iar al 
doilea moment este că femeia continuă să fie discriminată pe piaţa forţei de muncă, iar aceas-
ta se explică prin faptul că societatea în sine poartă amprenta unui sistem patriarhal, cu reguli, 
acceptanţe şi stereotipuri bine stabilite. Autorii Nicolae Romandaş şi Eduard Boişteanu [9] 
definesc discriminarea ca fiind „tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea apar-
tenenţei, reale sau presupuse, a acesteia la un anumit grup social”. Această noţiune obţine o 
conotaţie juridică după prevederile articolului 8 al Codului Muncii al RM [10], care prevede: 
,,În cadrul raporturilor de muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salaria-
ţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, cu-
loare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, dizabilitate, infectare cu 
HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile 
sale profesionale, este interzisă”.

 În ultimii ani, ponderea  femeilor pe piaţa muncii în general este, practic, egală cu cea a 
bărbaţilor. O problemă este că pe piaţa muncii se menţine un decalaj între veniturile bărba-
ţilor şi ale femeilor. Acest fenomen se datorează existenţei sectoarelor preponderent mascul-
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nizate sau feminizate, ceea ce duce la un nivel mai scăzut de remunerare. Dacă e să analizăm 
după sectoare economice, relevă o pondere mai mare a femeilor ocupate în sectorul servicii 
(59% femei şi 41% bărbaţi). Femeile mai puţin se regăsesc în sectorul agricol (43%), industrie 
(46%) şi construcţii (9%), dar predomină în aşa activităţi economice, precum hoteluri şi resta-
urante (70,9%), învăţământ (80,0%), ocrotirea sănătăţii (85,2%) şi comerţ (57,1%).

Prin urmare, la cele menţionate putem spune că în Republica Moldova se cere imperios: 
a) prezența prevederilor legale şi a politicilor publice cu privire la asigurarea muncii egale 
pentru valoare egală; b) stabilirea unui mecanism de angajare a femeilor cu copii sub vârsta 
de 16 ani; c) stabilirea unor proporţii egale la funcţiile manageriale; d) pentru minimalizarea 
existenței diferitelor forme de discriminare a femeilor în câmpul muncii se recomandă elabo-
rarea politicilor de promovare a egalității de gen, implicarea ONG - urilor şi organizarea de 
mese rotunde orientate spre analiza formelor de discriminare a femeilor pe piața muncii şi 
elaborarea de strategii de combatere a discriminării.

În concluzie, ţinem să relatăm că scopul principal al comunicării constă în realizarea unei 
cercetări complexe a legislaţiei naţionale şi internaţionale în vederea realizării egalităţii politi-
ce, economice, sociale, culturale între bărbaţi şi femei, precum şi analizarea opiniilor doctrina-
re şi a practicilor existente. La fel, am elucidat anumite carenţe existente pe segmentul egali-
tăţii de gen cu formularea anumitor recomandări concrete în vederea eficientizării protecţiei 
drepturilor, libertăţilor fundamentale.
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