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RAPORT SUCCINT CU PRIVIRE LA INCLUDEREA ASPECTELOR DE
GEN ÎN ACTIVITĂȚILE DIN DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2
Acest raport este întocmit de către consultanții pe probleme de planificare și programare
regională, Ștefan Todirașcu, Igor Torpan, Ghenadie Scobioală și Vlad Ghițu, care activează în
cadrul Proiectului ”Modernizarea serviciilor publice în Moldova”, implementat de Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.
Necesitatea unui astfel de raport vine, pe de o parte, din cerințele organizațiilor internaționale
donatoare, care finanțează acest proiect, de a lua în considerare aspectele de gen și egalitatea
de șanse la fiecare etapă de implementare a proiectului, iar pe de altă parte, din necesitatea de
a sensibiliza actorii implicați în procesul de dezvoltare regională vizavi de aceleași aspecte.
Raportul este succint și include:
 partea introductivă,
 un exemplu de analiză și prezentare grafică a datelor statistice relevante subiectului
abordat,
 tratarea aspectelor de gen în procesul de elaborare a programelor sectoriale regionale,
și la final,
 recomandări referitor la unele activități, acțiuni pe care autoritățile publice locale, alți
actori ar trebui și pot să le întreprindă pentru ca aspectele de gen și egalitatea de șanse
să fie luate în considerare în procesul de dezvoltare regională.

INTRODUCERE
Republica Moldova a semnat un șir de documente internaționale printre care:
 Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)
 Convenția privind drepturile politice ale femeilor (1952)
 Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (1979)
 Declarația Milenară (2000)
şi aspiră la aderarea la Uniunea Europeană. Deci, trebuie să respecte legislația internațională
Europeană:
 Carta Socială Europeană revizuită (1996)
 Declarația Conferinței Ministeriale Europene privind Egalitatea dintre Femei și Bărbați
(Istanbul, 1997)
 Tratatul de la Amsterdam (1999)
 Rezoluția Conferinței Ministeriale Europene privind Egalitatea dintre Femei și Bărbați
(Stockholm, 2006)
 Recomandarea Comitetului de Miniștri către statele-membre privind standardele și
mecanismele de asigurare a egalității de gen, CM/Rec 2007/17
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Prin urmare, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de a respecta, printre altele, și
un lucru foarte simplu:
Drepturile aparțin femeilor și bărbaților în egală măsură, fără discriminare.
Această responsabilitate s-a manifestat și se manifestă, în primul rând, prin adaptarea și
corelarea documentelor de politici interne la standardele și cerințele internaționale:
 Constituția Republicii Moldova
 Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între (pentru) femei și bărbați (Nr. 5 din
09.02.2006)
 Programul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015 (HG Nr. 933 din
31.12.2009)
 Legea cu privire la asigurarea egalității (Nr. 121 din 25.05.2012)
 Strategia Națională de dezvoltare regională (HG nr. 158 din 04.03.2010) prin Principiul
EGALITĂȚII - drepturi egale de acces la valorile economice, sociale și culturale
pentru toți cetățenii RM, indiferent de locul de trai (și situația social-economică).
În al doilea rând, în toate acordurile de colaborare în vederea implementării unor programe
și/sau proiecte în Republica Moldova, sun stipulate în mod explicit clauze ce prevăd luarea în
considerare a aspectelor de gen la fiecare etapă de implementare, inclusiv la evaluarea ex-ante
și ex-post implementare.
De exemplu, în conformitate cu prevederile Acordului de grant dintre Agenția Internațională
Suedeză de Dezvoltare a Cooperării (Sida) și Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei
(GIZ), egalitatea de gen (egalitatea de șanse) reprezintă unul din aspectele transversale
importante care este necesar de luat în considerare în cadrul Proiectului ”Modernizarea
Serviciilor Publice Locale în Moldova” (MSPL).
Acest proces presupune inițierea și desfășurarea mai multor activități, cum ar fi:
 Analiza și, în caz de necesitate, actualizarea politicilor MDRC și ADR-urilor cu scopul de
a asigura lipsa discriminării femeilor în contextul angajărilor și al dezvoltării capacităților.
 Realizarea unei înțelegeri suficiente din partea actorilor a faptului că proiectele pot avea
un impact diferit asupra femeilor și bărbaților, și că trebuie oferite training-uri și alte
activități de dezvoltare a capacităților angajaților MDRC, ADR-urilor și membrilor CRD.
 Asigurarea unei participări egale (echitabile) a femeilor în elaborarea și actualizarea
Strategiilor de dezvoltare regionale și a Planurilor operaționale regionale. Elaborarea
unor indicatori referitor la egalitatea de gen.
 Includerea analizei de gen a actorilor (unde femeile și bărbații au fost consultați) în
procesul de pregătire a Planurilor operaționale regionale de către ADR-uri, cu implicarea
APL-urilor și a CRD-urilor.
 Identificarea unor opțiuni de încurajare a unei participări mai consistente a femeilor ca
membre ale CRD-urilor.
 Așa cum femeile și bărbații pot fi afectați în diferit mod de proiectele de infrastructură
(AAC, MDS, EE), ADR-urile trebuie să asigure prin procedurile de evaluare ex-ante a
notelor conceptuale și a proiectelor că astfel de aspecte de gen au fost luate în
connsiderare.
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În acest context, activitățile respective de analiză şi evaluare trebuie să includă verificarea
următoarelor aspecte:
 Au fost femeile, ce activează în cadrul instituţiilor (localităţilor) implicate, consultate în
timpul identificării ideilor de proiecte deopotrivă cu bărbații?
 Care este dimensiunea de gen a proiectului (a activităţilor) și în ce măsură
implementarea acestuia va afecta în mod diferit femeile și bărbații?
 Există un echilibru de gen1 în cadrul grupului țintă?
 Sunt implicate și femeile în activitățile proiectului la fel sau de rând cu bărbații?
 Asigură conceptul proiectului faptul că atât bărbații, cât și femeile vor beneficia de
intervențiile planificate?
 Care sunt capacitățile instituționale ale actorilor principali pentru a gestiona eficient
proiecte sensibile la egalitatea de gen?
Astfel, toate activitățile desfășurate în cadrul Proiectului și toate documentele elaborate trebuie
să fie sensibile la aspectele de gen. Pentru a realiza practic acest obiectiv, toți actorii implicați în
procesul de dezvoltare regională trebuie, în primul rând, să conștientizeze necesitatea luării în
considerare a aspectelor de gen, în al doilea rând, să aibă acces sau să fie în stare să
efectueze o analiză a situației actuale în domeniul egalității de gen și de șanse, folosind datele
statistice disponibile, precum și alte surse cum ar fi sondajele sociologice, iar în al treilea rând,
să urmeze niște recomandări practice simple cum ar fi cele prezentate în prezentul raport.

EXEMPLU DE ANALIZĂ A SITUAȚIEI CURENTE CE ȚINE DE
ASPECTELE DE GEN
Folosind datele Biroului de Statistică, obținem următoarele rezultate, vizualizate în formă
grafică, în baza cărora putem face diferite concluzii în funcție de necesități.

1

În anumite situaţii, „Echilibru de gen”, în contextul activităţilor desfăşurate în cadrul Proiectului MSPL,
trebuie înţeles în sensul de respectare a proporției dintre numărul de femei şi numărul de bărbaţi, ambele
numere fiind aproximative (procentuale), încadrate în câmpul muncii în sectorul respectiv.
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1. Egalitatea de gen în organele decizionale la nivel local şi regional
1.1. Nivelul primăriilor (APL I)
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Fig. 1 - Ponderea femeilor în consiliile locale şi municipale constituite în urma alegerilor locale din 2011

După cum vedem, femeile nu constituie nici o treime din numărul membrilor consiliilor locale și
municipale.
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Fig. 2 - Ponderea femeilor în rândul primarilor aleşi în 2011

Iar reprezentanța femeilor la nivelul superior al conducerii locale de nivel 1 este și mai joasă.
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1.2. Nivelul raioanelor (APL II), inclusiv UTA Găgăuzia
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Fig. 3 - Ponderea femeilor în Consiliile raionale şi Adunarea Populară din Găgăuzia în anul 2013

La nivel raional, ponderea femeilor în Consiliile raionale este mai joasă decât la nivelul
primăriilor (19,5% față de 27,3%).
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Fig. 4 - Ponderea femeilor în funcţiile de preşedinte de raion şi başcan al Găgăuziei în anul 2013
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Ponderea femeilor

1.3. Nivelul Regiunilor de dezvoltare
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Fig. 5 - Ponderea femeilor în Consiliile regionale pentru dezvoltare în anul 2013

Conform unui studiu independent, realizat în 2012 de Centrul de Investigaţii Sociologice şi
Marketing „CBS-AXA”din Chişinău la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, cu
sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova și al Guvernului Suediei, percepţiile populaţiei
privind prezenţa femeilor în cadrul organelor decizionale de orice nivel sunt „centristmasculinizate”. Această concluzie este confirmată statistic prin diagramele prezentate mai sus.
Circa două treimi din respondenţi s-au declarat susţinători ai ideii că genurile contează în egală
măsură în sensul prezenţei la luarea deciziilor, însă numărul celor care au plasat bărbații pe
poziţiile decizionale este semnificativ, circa25%-29% din respondenți.
Și în cazul participării de facto în procesul decizional la nivel comunitar, de asemenea, este
potrivită aceeași formulă „centrist-masculinizat”.
Mai mult de jumătate (56,3%) din cei intervievaţi au avut percepţia că deciziile sunt luate de
bărbați și femei în egală măsură. Pe de altă parte, 28,1% au susţinut că în mare măsură bărbaţii
sunt cei care iau deciziile şi doar 3,3% din respondenţi au fost de părere că femeile, în mare
măsură, sunt cele care iau deciziile cu privire la dezvoltarea și renovarea unor obiecte în
localitate.
1.4. Clasamentul APL II după egalitatea de gen în luarea deciziilor
Pentru a putea efectua clasamentul APL II şi al Regiunilor de dezvoltare din perspectiva
egalităţii de gen în procesul decizional din sectorul public, a fost calculat un indice agregat al
egalităţii de gen în luarea deciziilor (EGLD). Indicele EGLD măsoară ponderea medie a femeilor
în organele deliberative şi executive ale tuturor autorităţilor publice, şi după caz, în instituţiile
regionale din unitatea teritorială respectivă. Astfel, la nivelul raioanelor, indicele EGLD a fost
calculat prin determinarea ponderii femeilor:
-

în consiliile locale şi municipale;
în rândul primarilor;
în consiliile raionale;
în rândul preşedinţilor de raion.
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Ponderea fiecărui din aceste patru elemente constitutive este egală. În cazul regiunilor de
dezvoltare, la calcularea indicelui EGLD, pe lângă patru elemente enumerate mai sus, au fost
luate în consideraţie ponderea femeilor în consiliile regionale pentru dezvoltare şi ponderea
femeilor în rândul directorilor de agenţii de dezvoltare regională.

Clasamentul raioanelor şi mun. Bălţi după
indicele EGLD
Poziţie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Raion
/ Indice
munBălţi
EGLD
Leova
49,2%
Briceni
43,5%
Rezina
42,0%
mun. Bălţi
30,7%
Floreşti
21,7%
Donduşeni
21,6%
Dubăsari
21,2%
Căuşeni
20,8%
Şoldăneşti
20,6%
Străşeni
20,6%
Taraclia
19,8%
Cahul
19,1%
Ocniţa
18,8%
AneniiNoi
17,9%
Făleşti
17,3%
Drochia
17,1%
Rîşcani
16,3%
Ungheni
16,2%
Edineţi
16,2%
Orhei
16,0%
Teleneşti
15,9%
Sîngerei
15,5%
ŞtefanVodă
15,4%
Călăraşi
15,1%
Soroca
15,1%
Cimişlia
14,8%
Hînceşti
14,7%
Glodeni
14,2%
Criuleni
13,4%
Ialoveni
10,4%
Nisporeni
9,7%
Cantemir
9,3%
Basarabeasca
6,1%

Regiune
Sud
Nord
Centru
Nord
Nord
Nord
Centru
Sud
Centru
Centru
Sud
Sud
Nord
Centru
Nord
Nord
Nord
Centru
Nord
Centru
Centru
Nord
Sud
Centru
Nord
Sud
Centru
Nord
Centru
Centru
Centru
Sud
Sud

Tabel 1 – Clasamentul APL II din regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud după indicele agregat al egalităţii de
gen în luarea deciziilor (EGLD)
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1.5. Clasamentul regiunilor de dezvoltare după egalitatea de gen în luarea deciziilor

Clasamentul
regiunilor
indicelui EGLD
Poziţie
1
2
3
4
5

Regiune
RegiuneaSud
Regiunea Nord
mun. Chişinău
RegiuneaCentru
Găgăuzia

în

baza

Indice EGLD
32,1%
17,7%
14,2%
13,9%
5,8%

Tabel 2 – Clasificarea regiunilor după indicele agregat al egalităţii de gen în luarea deciziilor (EGLD)

2. Egalitatea de gen în planificarea regională sectorială
În cadrul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Moldova, în perioada 2012 –
2013, au demarat un șir de activități orientate spre elaborarea Programelor Sectoriale
Regionale (PSR) în trei domenii prioritare:




Managementul deșeurilor solide (NDS)
Aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC) și
Eficiența energetică în clădirile publice (EE).

Metodologia planificării sectoriale regionale, aplicată de echipa de consultanți și experți naționali
și internaționali GOPA 2 din cadrul Proiectului, a presupus următoarele:



Constituirea grupurilor de lucru regionale în fiecare din cele trei domenii
Organizarea și desfășurarea unui șir de ateliere de lucru cu scopul de a analiza situația
curentă din domeniile respective, opțiunile tehnice și financiare, de a discuta structura
PSR și, în final, de a aproba aceste Programe.

Participarea femeilor la acest proces de lungă durată este redată schematic, prin diagramele de
mai jos.
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Fig. 6 - Ponderea femeilor în planificarea sectorială în regiunea Nord
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Fig. 7 - Ponderea femeilor în planificarea sectorială în regiunea Centru
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Fig. 8 - Ponderea femeilor în planificarea sectorială în regiunea Sud

Analizând diagramele de mai sus, putem trage următoarele concluzii:




În procesul de elaborare a PSR în domeniile EE și MDS, în Regiunile de dezvoltare
Nord și Centru participarea femeilor la atelierele de lucru ale GLSR a fost mai
semnificativă în comparație cu domeniul AAC. Pe de o parte, aceasta denotă implicarea
lor mai consistentă în calitate de angajați (specialiști) în aceste domenii, iar pe de altă
parte, faptul că în aceste regiuni situația în domeniul AAC este mai bună în comparație
cu Regiunea de dezvoltare Sud, de exemplu.
În Regiunea de dezvoltare Sud, mai semnificativă a fost participarea femeilor la
atelierele de lucru în domeniul AAC ceea ce denotă o mai mare îngrijorare a lor față de
situația din acest domeniu, femeile fiind poate cel mai important și exigent consumator al
apei potabile.
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Ponderea femeilor
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Fig. 9 - Ponderea femeilor în planificarea regională în cele 3 regiuni de dezvoltare

Ponderea femeilor

Faptul că în Regiunea de dezvoltare Sud ponderea femeilor este mai înaltă, corelează cu
situația din clasamentul regiunilor de dezvoltare în baza indicelui EGLD (Tabel 2.)
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Fig. 10 - Ponderea femeilor în planificarea regională în 3 sectoare
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RECOMANDĂRI PENTRU ACTORII IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Dezvoltarea regională, privită ca proces, este realizată prin proiecte care corespund unor criterii
prestabilite și întrunesc anumite cerințe care, în ansamblu, au menirea să asigure conformitatea
și corespunderea proiectelor cu prioritățile și obiectivele generale stabilite în documentele ce
constituie politica de dezvoltare regională în Moldova.
Atât documentele de politici, cât și proiectele sunt elaborate/implementate în rezultatul mai
multor activități ce țin de diferite etape:







Elaborare concept
Pregătire (scriere)
Consultare (evaluare)
Aprobare
Implementare
Evaluare impact

La fiecare din aceste etape trebuie de ținut cont și de luat în considerare aspectele ce țin de
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, de drepturile egale pentru toți cetățenii. Cu alte cuvinte,
trebuie să avem nişte răspunsuri clare, argumentate cu date unde este cazul, la întrebările
enunţate mai sus:







1.1.

Au fost femeile, ce activează în cadrul instituţiilor (localităţilor) implicate, consultate în
timpul identificării ideilor de proiecte deopotrivă cu bărbații?
Care este dimensiunea de gen a proiectului (a activităţilor) și în ce măsură
implementarea acestuia va afecta în mod diferit femeile și bărbații?
Există un echilibru de gen în cadrul grupului țintă?
Sunt implicate și femeile în activitățile proiectului la fel sau de rând cu bărbații?
Asigură conceptul proiectului faptul că atât bărbații, cât și femeile vor beneficia de
intervențiile planificate?
Care sunt capacitățile instituționale ale actorilor principali pentru a gestiona eficient
proiecte sensibile la egalitatea de gen?

Etapa de elaborare concept

Această etapă începe cu generarea și discutarea mai multor idei de proiecte sau de structură și
conținut ale documentului în cauză. Întrucât principalul instrument în dezvoltarea regională îl
reprezintă proiectele, la această etapă ne vom axa în continuare pe acest instrument, fără a
implica documentele de politici.
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Respectarea celor asumate, în special a responsabilității de a lua în considerare aspectele de
gen, ar însemna la această etapă următoarele:







1.2.

A gândi o campanie de informare și a întreprinde niște activități concrete cu scopul de a
informa publicul larg (întreaga comunitate sau mai multe comunități) despre ce urmează
să se întâmple astfel, încât femeile să fie informate deopotrivă cu bărbații. Metodele și
instrumentele pot fi cele mai diferite. Este nevoie, în primul rând, de inițiativă și
creativitate.
Pentru un proiect de importanță locală, realizarea unei astfel de campanii este mult mai
simplă – sediul primăriei este primul loc unde se vor afișa informațiile respective cu
indicarea persoanelor ce pot furniza informații suplimentare și pot răspunde la
eventualele întrebări; școala, mai bine zis elevii, pot fi mesageri siguri pentru a transmite
părinților informațiile necesare, trebuie de găsit, împreună cu managementul unității de
învățământ modalitatea adecvată de a-i implica pe elevi.
Alte căi de informare, de asemenea, pot fi identificate și utilizate.
Pentru un proiect mai mare, cu impact regional, adică cu implicarea mai multor localități,
situația este puțin mai complicată. Este nevoie de un efort conjugat din partea mai
multor primării, în special având în vedere ca doar o primărie va fi principalul solicitant
de finanțare. În această situație este importantă înțelegerea și conștientizarea tuturor
partenerilor, în primul rând a primarilor, vice-primarilor și a consilierilor locali, a
necesității de a conjuga eforturile și de a implica societatea chiar de la această primă
etapă – generarea de idei fezabile. Modalitățile și căile de informare rămân a fi aceleași,
doar că informațiile transmise populației din diferite localități trebuie să fie la fel, adică să
transmită același mesaj.

Etapa de scriere a proiectelor/documentelor de politici

Această etapă este importantă, în primul rând, din punct de vedere tehnic. Ea include:
colectarea datelor și a informațiilor necesare, analiza acestora și utilizarea lor la scrierea
proiectului, pregătirea documentației tehnice necesare și sau a studiului de fezabilitate în funcție
de domeniul sau sectorul în care proiectul urmează să fie implementat, cerințele finanțatorului,
anvergura proiectului.
La această etapă, implicarea femeilor și a bărbaților depinde de numărul, dar în special de
calitatea resurselor umane disponibile, indiferent de cine se ocupă nemijlocit de scrierea
proiectului – o echipă formată de autoritățile publice interesate, sau o instituție specializată în a
oferi astfel de servicii.
Dacă este să ne referim la domeniul de planificare și programare regională, în cadrul Proiectului
MSPL elaborarea programelor sectoriale regionale pentru cele trei sectoare prioritate – MDS,
AAC și EE, a fost pusă în sarcina echipelor de experți naționali și internaționali cu implicarea
Grupurilor de Lucru Sectoriale și a specialiștilor din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională.
Având în vedere specificul acestor sectoare, în care numărul bărbaților angajați este mai mare
decât cel al femeilor, respectiv și participarea acestora în Grupurile de Lucru Sectoriale și în
echipele de experți a fost mai puțin semnificativă comparativ cu cea a bărbaților. Acest fapt nu
este necesar să fie tratat ca o discriminare, ci mai degrabă ca pe o situație creată şi perpetuată
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de-a lungul anilor în dezvoltarea acestor sectoare și considerând-o ca fiind în limitele
normalității.

1.3.

Etapa de consultare/evaluare

Activitățile de consultare țin în special de procesul de elaborare a unui document (Lege,
Strategie, Program, Studiu, Analiză, etc.) care are tangență cu anumite politici de nivel național,
regional sau local. Pentru această etapă sunt importante, inclusiv din punctul de vedere a luării
în considerare a aspectelor de gen, următoarele componente:




Stabilirea grupului sau a grupurilor țintă
Informarea și invitarea participanților
Derularea propriu zisă a evenimentului

Este evident, că la determinarea grupurilor țintă se va ține cont de structura de gen, planificând
din start participarea în egală măsură la sesiunea sau sesiunile de consultare atât a bărbaților,
cât și a femeilor, atunci când este vorba de consultarea unui document care, fiind aprobat, va
afecta în egală măsură atât bărbaţii, cât şi femeile. Pentru a atinge acest obiectiv sau deziderat,
partea de informare și invitare a participanților este decisivă. Doar plasarea informațiilor
(anunțurilor) pe una sau mai multe pagini web nu este suficientă. Este necesar de dublat aceste
informații prin invitații scrise și expediate destinatarilor. Dacă este vorba de a consulta un
document de nivel regional, iar invitațiile sunt expediate în adresa consiliilor raionale și locale,
atunci în aceste invitații se va indica în mod explicit necesitatea de a informa în egală măsură și
bărbații, și femeile. Rezultatul acestor acțiuni va fi ușor de măsurat în ziua desfășurării
evenimentului, când se va vedea clar câte femei și câți bărbați participă la eveniment.
Derularea unui eveniment de consultare a unui document presupune mai multe întrebări și
propuneri din partea participanților vizavi de conținutul documentului în cauză. Organizatorii
evenimentului vor înregistra toate intervențiile, fixând din partea cărui gen au venit si astfel va fi
posibil de ”măsurat” activismul femeilor și al bărbaților. Acest indicator va fi de folos pentru
autoritățile publice la pregătirea, de exemplu, a unor programe și/sau proiecte ce vor viza
implicarea societății civile în procesul decizional.

1.4.

Etapa de aprobare

Se referă în cazul nostru, în special la aprobarea proiectelor pentru a fi finanțate, fie din fonduri
naționale, fie din fonduri internaționale. De regulă, aprobarea proiectelor se face în baza
rezultatelor evaluării acestora, care la rândul ei, este realizată în baza unor criterii elaborate și
aduse din timp la cunoștința instituțiilor/organizațiilor eligibile pentru a veni cu propuneri de
proiecte. Astfel, la această etapă aspectele de gen se vor regăsi printre criteriile de evaluare, iar
proiectele trebuie să corespundă cerințelor stipulate în aceste criterii. În special, va trebui să fie
clar expus cum va fi asigurată egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii proiectului.
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1.5.

Etapa de implementare

Și la această etapă ne vom referi la proiecte, fiindcă, în ultimă instanță, procesul de dezvoltare
regională este realizat prin proiecte. De regulă, implementarea proiectelor durează și include
numeroase activități diverse și de complexitate diferită. Implicarea femeilor și a bărbaților în
aceste activități este dictată de natura și complexitatea acestora și rămâne la discreția echipei
care asigură implementarea proiectului din punct de vedere managerial.
Ceea ce este foarte important la această etapă, este necesitatea de a ține cont de faptul că de
rezultatele implementării proiectului trebuie să beneficieze în egală măsură toți cetățenii
localităților implicate, indiferent de gen, starea socială, starea de sănătate, vârstă, etc. Acțiunile
concrete în acest sens depind foarte mult de natura proiectului. De exemplu, dacă este vorba
de aprovizionare cu apă și canalizare, atunci acțiunile întreprinse în cadrul proiectului trebuie să
asigure tuturor familiilor/gospodăriilor posibilități reale de conectare la sistemele respective.
Dacă este vorba de reabilitarea unui drum de acces la un obiect de interes turistic, atunci de la
primele etape ale elaborării şi implementării proiectului respectiv se va ține cont de necesitățile
specifice ale persoanelor cu dezabilități si ale familiilor care-si vor duce copiii mici în cărucioare.

1.6.

Etapa de evaluare a impactului

Această etapă este realizată cu preponderență prin vizite pe teren, în localitățile în care
proiectele au fost implementate, prin interviuri și discuții (structurate sau în formă liberă) cu mai
mulți beneficiari și/sau prin aplicarea unor chestionare și analiza ulterioară a răspunsurilor.
Aspectele de gen și egalitatea de șanse vor fi luate în considerare la această etapă de către
organizația care se ocupă de evaluarea impactului prin a discuta și a intervieva reprezentanți ai
tuturor categoriilor de beneficiari – tineri și vârstnici, persoane active în câmpul muncii și
pensionari, persoane cu dezabilități, etc. și, desigur, se va lua în considerare participarea
femeilor și a bărbaților în egală măsură. Raportul de evaluare a impactului trebuie să
demonstreze în mod explicit că aspectele de gen și egalitatea de șanse au fost luate în
considerare la toate etapele de implementare a proiectului respectiv.
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