
Rezumat al Studiului asupra vulnerabilităţii 

„Taxonomia şi posibilele implicaţii ale politicilor 
de descentralizare asupra 
grupurilor vulnerabile din Moldova“

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 promo-
vare 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.

Casa ONU
Str. 31 August 1989, 131
MD-2012 Chişinău
Republica Moldova
www.un.md 





Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată

Rezumat al Studiului asupra vulnerabilităţii 
„Taxonomia şi posibilele implicaţii ale politicilor de 
descentralizare asupra grupurilor vulnerabile din Moldova”



4

Acest Studiu a fost comandat de către Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa Progra-
mului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi cu sprijinul financiar 
al Guvernului Suediei, şi elaborat de către Sergiu Ostaf, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO).

Autorul aduce mulţumiri Ambasadei Suediei, UN Women, PNUD, Oficiului Coordonatorului Rezident ONU în Moldova şi Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru 
Drepturile Omului pentru îndrumările şi recomandările utile şi pentru multiplele recenzii, comentarii şi remarce oferite de către toţi cei care au luat cunoştinţă 
de versiunile anterioare ale lucrării. 

Analiza cuprinsă în studiu şi recomandările acestuia nu reflectă neapărat punctele de vedere ale UN Women, PNUD sau ale Ambasadei Suediei. Studiul este o 
publicaţie independentă elaborată pentru PCDLI şi reflectă punctul de vedere al autorului. 

Prezentul raport este un rezumat editat al raportului complet. Raportul de mai jos nu include notele de subsol, referinţele, anexele şi cuprinsul, care sunt 
disponibile în raportul complet la www.un.md.

Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) este o organizaţie ONU, care promovează egalitatea de gen şi abili-
tarea femeilor. În calitate de lider mondial pentru femei şi fete, UN Women a fost creată pentru accelerarea progresului de satisfacere a necesităţilor acestora 
la nivel mondial.

UN Women sprijină statele membre ale ONU în stabilirea standardelor globale pentru realizarea egalităţii de gen şi lucrează cu guvernele şi societatea civilă 
pentru a proiecta legile, politicile, programele şi serviciile necesare pentru implementarea acestor standarde. Aceasta susţine participarea egală a femeilor în 
toate aspectele vieţii, concentrându-se pe cinci domenii prioritare: creşterea nivelului de conducere şi de participare a femeilor; încetarea violenţei împotriva 
femeilor; implicarea femeilor în toate aspectele proceselor de pace şi securitate; creşterea nivelului de abilitare economică a femeilor; precum şi promovarea 
egalităţii de gen ca punct central în procesele de planificare şi bugetare a dezvoltării naţionale. UN Women, de asemenea, coordonează şi promovează activi-
tatea sistemului ONU în promovarea egalităţii de gen. 

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 conec-
tează 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.

Fotografii: Igor Schimbător, Dorin Goian, Anastasia Divinskaya şi Claude Cahn.

Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată exprimă recunoştinţa pentru asistenţă în pregătirea materialului fotografic dnei Elena Dragan, dlui Vasile Cantarji, 
ONG „Motivaţie”, ONG „Centrul Naţional al Romilor” şi Asociaţiei pentru Educaţie „Neoumanist”.

Chişinău 2011

Cuprins

Introducere  ............................................................................................................................................................................ 3

Criteriile de vulnerabilitate şi caracteristicile grupurilor  .................................................................................................. 7
Vulnerabilitatea şi drepturile omului  .............................................................................................................................................................8
Criterii de vulnerabilitate ....................................................................................................................................................................................9
Alegerea modului de abordare a vulnerabilităţii  ....................................................................................................................................11
Explicaţii şi caracteristici ale grupurilor vulnerabile  ...............................................................................................................................12

Argumente şi recomandări din partea
organizaţiilor internaţionale privind grupurile vulnerabile  ........................................................................................... 19

Implicaţiile descentralizării  ............................................................................................................................................... 29
Gradul actual de descentralizare a politicilor  ...........................................................................................................................................30
Descentralizarea şi impactul posibil asupra grupurilor vulnerabile  .................................................................................................32

Concluzii  .............................................................................................................................................................................. 35

Recomandări  ....................................................................................................................................................................... 37



Introducere



6

Domeniul de aplicare şi obiectivele 

Această lucrare descrie grupurile vulnerabile şi modul în 
care procesul descentralizării le poate afecta. În cadrul stu-
diului se recurge la o clasificare a grupurilor vulnerabile pe 
baza criteriilor de vulnerabilitate. În studiu sunt sistematiza-
te exemplele vizând existenţa acestor grupuri, identificate 
în sursele naţionale şi internaţionale, sunt aduse în atenţie 
problemele care au determinat vulnerabilitatea şi posibilele 
cauze ale statutului de vulnerabilitate al acestor grupuri. În 
studiu se face o tentativă de evaluare a posibilelor efecte 
pozitive şi negative ale descentralizării asupra acestor gru-
puri. 

Premise

Pe parcursul anilor 2000-2010 PIB-ul Moldovei a crescut în 
medie cu 4,0% anual (6% în perioada 2000-2004, 5,8% în pe-
rioada 2005-2008, 5,99% în 2009 şi 6,94% în 2010). Republi-
ca Moldova are cel mai mic venit pe cap de locuitor din Eu-
ropa, cu un PIB de 1.860 USD. Rata sărăciei calculată în 2010 
a fost de 21,9%, ceea ce e cu 4,4% mai mică în comparaţie cu 
2009, iar rata sărăciei extreme s-a diminuat la 1,4% de la 2% 
în 2009. Aceste îmbunătăţiri au apărut ca urmare a creşterii 
economice, remitenţelor mărite şi numărul mărit de gospo-
dării care beneficiază de asistenţă socială. Cu toate acestea, 
reducerea sărăciei rămâne a fi inegală, aproximativ 80% din 
săraci în Republica Moldova trăiesc în zonele rurale.

În prezent Moldova îşi pregăteşte drumul spre integrarea eu-
ropeană. UE şi Moldova negociază un acord bilateral amplu 
care, după o finalizare cu succes, va deschide perspectivele 
de integrare instituţională ale Moldovei. Descentralizarea 
puterii de stat şi apropierea procesului decizional de cetă-
ţeni constituie unul din principiile de bază ale democraţiei 
europene. Coeziunea socială şi o mai bună integrare a di-
feritelor grupuri ale societăţii reprezintă unul dintre pilonii 
societăţilor democratice europene incluzive. 

Integrarea europeană este un proces care vizează toţi cetă-
ţenii Republicii Moldova, nu doar grupurile cu o poziţie do-
minantă sau privilegiată în societate. Procesele importante, 
cum ar fi descentralizarea, sunt evaluate prin prisma impac-
tului posibil asupra grupurilor vulnerabile. 

Metodologie şi delimitări  

Modul principal de abordare folosit în acest text la identifi-
carea grupurilor vulnerabile rezidă în recunoaşterea existen-

ţei de facto a grupurilor şi a stării reale a acestora, precum şi 
a problemelor segmentelor şi grupurilor de populaţie clasifi-
cate ca grupuri vulnerabile. Grupurile sunt analizate din per-
spectiva cauzelor vulnerabilităţii, a politicilor existente şi a 
efectelor negative produse de aceste politici. De asemenea, 
sunt prezentate bunele practici şi politicile relevante pentru 
situaţiile existente, oferind şi unele recomandări detaliate 
pentru procesul descentralizării. 

Cercetarea a fost efectuată în baza examinării detaliate a 
surselor secundare credibile existente. Definirea vulnerabi-
lităţii şi recunoaşterea grupurilor vulnerabile sunt realizate 
într-un mod practic şi pragmatic. Astfel, probele, informaţiile 
şi datele existente cu privire la grupuri nu pot fi ignorate. O 
cantitate substanţială de date culese din sursele naţionale şi 
internaţionale formează baza acestor constatări. 

În procesul de elaborare a acestei lucrări nu au fost colectate 
date şi informaţii, calitative sau cantitative, din prima sursă. 

Versiunile anterioare ale acestei lucrări au fost revizuite după 
mai multe runde de consultări publice. Prima schiţă a lucră-
rii a fost transmisă unui grup mic de experţi şi persoane cu 
cunoştinţe în domeniu, iar recomandările acestora au fost 
folosite pentru elaborarea versiunilor ulterioare. Abordarea, 
metodologia, constatările preliminare, concluziile şi reco-
mandările lucrării au fost discutate în timpul unui seminar 
organizat pentru un grup mai larg de reprezentanţi ai socie-
tăţii civile. Comentariile expuse în cadrul acestui seminar au 
fost incluse în proiectul pre-final al studiului. Proiectul pre-
final al studiului a fost prezentat unui nucleu de experţi, con-
sultanţi din cadrul Guvernului Republicii Moldova, PNUD, 
UN Women, UNICEF, Ambasadei Suediei în Moldova şi altor 
organizaţii de dezvoltare, precum şi reprezentanţilor socie-
tăţii civile. Au fost făcute şi comentarii individuale suplimen-
tare. Toate aceste modificări au fost încorporate într-un mod 
optim în versiunea curentă a lucrării. 

Concluzii şi recomandări

În Moldova, ca şi în alte state europene, există segmente şi 
grupuri ale societăţii care se află într-o situaţie deosebit de 
vulnerabilă. Adoptarea valorilor europene de coeziune soci-
ală, solidaritate, responsabilitate faţă de toţi, impune recu-
noaşterea francă a existenţei grupurilor mai puţin favorizate 
ale societăţii noastre. Această recunoaştere sinceră şi deschi-
să a existenţei reale şi de facto a grupurilor vulnerabile este, 
în primul rând, un act necesar de conştientizare şi de apro-
piere a ţării de viitorul său european. Cele mai multe proble-
me ale grupurilor vulnerabile sunt o moştenire a trecutului, 
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un rezultat al politicilor care au ţinut Moldova la distanţă de 
apartenenţa sa istorică la valorile europene moderne. 

Recunoaşterea acestei situaţii este urmată de acceptarea 
conştientă a schimbărilor necesare pentru aceste grupuri 
vulnerabile, pe care trebuie să le includă politicile guverna-
mentale în mod constant şi sistematic pentru a face reală co-
eziunea socială, integrarea şi asigurarea oportunităţilor pen-
tru toţi. Tipurile şi severitatea vulnerabilităţii diferă de la un 
grup la altul. Din păcate, unele grupuri se confruntă cu cele 
mai grave şi mai profunde stări de excluziune, cu situaţii de 
multiplă discriminare şi marginalizare socială, iar eforturile 
necesare pentru a inversa situaţia ar trebui să fie îndrăzneţe 
şi sistematice. 

Recomandările generice pentru grupurile vulnerabile în pro-
cesul descentralizării trebuie să fie bazate pe principii de: 

1) participare şi reprezentare a acestor grupuri, 

2) transparenţă şi responsabilitate pre-decizională şi în 
timpul luării deciziilor, 

3) subsidiaritate şi descentralizare în interesul grupurilor 
vulnerabile. 

Recomandările generice care vizează participarea şi repre-
zentarea acestor grupuri, sunt: 

a) procesul electoral pentru consiliile locale ar trebui 
să includă cote (locuri rezervate) pentru participarea 
grupurilor vulnerabile, condiţionate de un anumit 
procent (începând cu 5-7%) din numărul populaţiei 
acestor grupuri; 

b) posturile funcţionarilor publici nealeşi ar trebui să fie 
obiectul unui program de asigurarea a reprezentării 
adecvate a membrilor grupurilor vulnerabile sau a 
desemnării cel puţin a unei persoane remunerate 
sau neremunerate, responsabile de reprezentarea 
intereselor grupurilor vulnerabile; 

c) introducerea cotelor pentru participarea şi 
reprezentarea grupurilor vulnerabile în consiliile 
locale, prin intermediul locurilor rezervate (când 

proporţia grupurilor vulnerabile ajunge la un anumit 
procent, să presupunem 5-10%, iar procesul electoral 
nu contribuie la reprezentarea grupului vulnerabil) 
sau un număr de locuri corespunzător proporţiei;

Recomandările generice cu privire la transparenţă/responsa-
bilitate, sunt: 

a) procesul de elaborare a politicilor guvernamentale şi a 
deciziilor autorităţilor regionale ar trebui să cuprindă o 
componentă de analiză a impactului asupra grupurilor 
vulnerabile (sau, mai generic, Analiza Impactului 
asupra Drepturilor Omului); 

b) deciziile autorităţilor centrale care afectează 
comunităţile locale sunt supuse analizei impactului 
asupra vulnerabilităţii; 

c) deciziile autorităţilor locale sunt supuse publicării, 
asigurându-se disponibilitatea acestora pentru 
revizuire de către părţile interesate şi grupurile 
vulnerabile, inclusiv posibilitatea proiectării şi 
reproiectării hotarelor teritoriale pentru utilizarea şi 
exploatarea bunurilor şi resurselor.

În privinţa principiului subsidiarităţii, recomandările generice 
sunt: 

a) o descentralizare a unui anumit procent al conţinutului 
curriculumului de studii (şi pe dimensiunea sa 
lingvistică), a curriculumului local (până la 30%), la 
decizia autorităţilor raionale şi locale, din fondurile 
autorităţilor centrale pentru inovare; 

b) descentralizarea procesului de stabilire a eligibilităţii 
pentru programele sociale de prestaţii în numerar, 
conform criteriilor elaborate de către autorităţile 
publice centrale; 

c) accesul autorităţilor locale la granturile şi subvenţiile 
autorităţilor publice centrale pentru crearea de centre 
comunitare pentru nevoile grupurilor vulnerabile; 

d) abilitarea autorităţilor locale primare de a înfiinţa 
centre ale medicilor de familie şi puncte medicale din 
fondurile naţionale.
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Vulnerabilitatea şi drepturile omului

În acest studiu sunt trecute în revistă mai multe surse se-
cundare şi studii care demonstrează faptul că neglijarea 
grupurilor vulnerabile a dus la încălcarea drepturilor omu-
lui pentru aceste grupuri şi pentru membrii lor în particular. 
Punctul de vedere care prevede că încălcarea drepturilor 
omului necesită o constatare expresă de către autorităţi, 
prin recunoaşterea situaţiei ca pe o încălcare a drepturilor 
omului, abia după care pot fi întreprinse măsuri, este nu 
doar unul conservator, dar şi lipsit de concordanţă cu stan-
dardele şi principiile drepturilor omului. Structurile institu-
ţionale slabe sau subdezvoltate, competenţele inadecvate 
şi lipsa reprezentării adecvate rareori identifică sau reacţio-
nează la cazurile de încălcări ale drepturilor omului; uneori 
chiar nu reuşesc să identifice mai multe tipuri de încălcări ale 
drepturilor reprezentanţilor grupurilor vulnerabile. Aceasta 
înseamnă doar că recunoaşterea oficială de către autorităţi a 
încălcărilor drepturilor omului (cu captarea doar a unei părţi 
a acestora) nu ar trebui să fie luată ca o bază unică reală pen-
tru înţelegerea multor altor situaţii şi cazuri de încălcări ale 
drepturilor omului. 

În baza cercetării riguroase, a experienţei şi expertizei bo-
gate, diverse organisme internaţionale de specialitate şi or-
ganizaţii specializate sugerează mai multe tipuri de încălcări 
care nu au fost abordate de către autorităţi. Aceste consta-
tări ajută să înţelegem mai bine realitatea şi situaţia de facto 
a societăţii. În absenţa datelor complete şi fiabile generate 
de către autorităţi cu privire la situaţia diferitelor grupuri, 
eforturile organelor şi organizaţiilor de specialitate reprezin-
tă o contribuţie extrem de importantă la dezvoltarea ţării şi 
la aplicarea politicilor relevante.

Se observă o corelare puternică dintre cazurile de încăl-
care a drepturilor reprezentanţilor grupurilor vulnerabile 
şi caracteristicile de vulnerabilitate, în baza unuia sau mai 
multor criterii de vulnerabilitate. Prin urmare, înţelegerea si-
tuaţiei reale a vulnerabilităţii grupurilor solicită o mai bună 
înţelegere a posibilelor şi actualelor încălcări ale drepturilor 
omului, dintre care multe nu sunt notificate şi recunoscute 
în mod oficial. Considerarea şi analiza abordării prin prisma 
drepturilor omului în demersurile pentru dezvoltare vizează 
grupurile vulnerabile în baza unor criterii şi situaţii de facto 
ale grupurilor şi segmentelor societăţii. 

Vulnerabilitatea este deseori asociată cu liniile de delimita-
re (fault lines – în engleză). Liniile de delimitare sunt acele 
caracteristici care împart în mod formal societatea în baza 
unor criterii precum limba, statutul social, veniturile, vârsta, 
etc. Liniile de delimitare ar putea declanşa starea de vulne-

Criteriile de vulnerabilitate şi caracteristicile grupurilor

rabilitate pentru anumite grupuri, în funcţie de situaţia reală 
a acestor grupuri. În general, caracteristicile liniilor de deli-
mitare se transformă în criterii de vulnerabilitate şi, ulterior, 
grupurile devin caracterizate ca grupuri vulnerabile, atunci 
când depistăm încălcarea drepturilor acestor grupuri sau 
când facem comparaţie cu alte grupuri. Liniile de delimitare 
nu se transformă întotdeauna în criterii de vulnerabilitate, 
dar în funcţie de situaţia exactă şi de cauzele fundamentale, 
putem afirma că drepturile omului în unele grupuri vulnera-
bile sunt încălcate şi acest fapt este legat de instituirea aces-
tor criterii speciale. 

Constatarea actului de încălcare a drepturilor omului este o 
acţiune care necesită eforturi pentru calificarea şi stabilirea 
acestora, precum şi nevoia de a aduce probe individuale; 
aceste capacităţi ar putea să lipsească, prin urmare, aborda-
rea vulnerabilităţii se înscrie mai bine în cadrul intervenţiilor 
pentru dezvoltarea societăţii. În acelaşi timp, instrumenta-
rul de analiză a drepturilor omului (în special cadrul norma-
tiv) asigură o abordare solidă şi puternică pentru ţările care 
se aliniază principiilor şi valorilor drepturilor omului, unde 
drepturile sunt codificate bine în standardele internaţiona-
le şi devin obligatorii pentru ţări. Drepturile omului oferă o 
îndrumare cuprinzătoare pentru dezvoltarea societăţii şi re-
prezintă obiectivele evoluţiei societăţii. Aşa cum a declarat 
una din sursele de prestigiu: 

Comitetul doreşte să sublinieze faptul că principiul egalităţii, 
uneori, solicită de la statele membre să întreprindă măsuri po-
zitive pentru a diminua sau elimina condiţiile care provoacă 
sau contribuie la perpetuarea discriminării interzise de Con-
venţie. De exemplu, într-un stat în care situaţia generală a unei 
anumite părţi ai populaţiei previne sau afectează exercitarea 
drepturilor omului, Statul ar trebui să întreprindă măsuri speci-
fice pentru a corecta aceste situaţii. Aceste măsuri pot implica 
acordarea pentru un timp unei părţi a populaţiei în cauză anu-
mite tratamente preferenţiale în subiecte specifice, în compa-
raţie cu restul populaţiei. Cu toate acestea, atâta timp cât ast-
fel de acţiuni sunt necesare pentru a elimina discriminarea de 
facto, avem de-a face cu diferenţiere legitimă în conformitate 
cu Pactul.

Prin urmare, politicile guvernamentale şi asistenţa externă 
ar trebui să vizeze îmbunătăţirea situaţiei grupurilor vulne-
rabile pentru a preveni şi a aborda cazurile în care ar putea fi 
de facto şi cu adevărat încălcate drepturile omului. 

Criterii de vulnerabilitate

Există diverse abordări pentru identificarea şi caracterizarea 
grupurilor vulnerabile, excluse şi discriminate. În această lu-
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crare se susţine că e nevoie de o abordare pragmatică pentru 
identificarea situaţiilor grupurilor reale care se confruntă cu ex-
cluziunea, discriminarea şi marginalizarea. 

Conceptul de vulnerabilitate nu este un concept comun accep-
tat. Conceptul dat are conexiuni cu noţiunile de excluziune so-
cială, sărăcie, discriminare şi marginalizare. Excluziunea socială 
este rezultatul interacţiunii unor factori determinanţi. Excluziu-

nea socială este efectul unor probleme interdependente, care, 
în consecinţă, sunt determinate de nişte cauze majore sau de 
interacţiunea factorilor sociali, economici, antropologici, etc. In-
teracţiunea factorilor determinanţi este asociată şi se manifestă 
împreună cu unele trăsături specifice, care alcătuiesc caracte-
risticile vulnerabilităţii. Vă prezentăm relaţia dintre excluziunea 
socială, vulnerabilitate şi cauzele lor, după cum urmează:

Grupul de Lucru al Eurostat pentru Statistici în domeniul Să-
răciei şi Excluziunii Sociale a separat excluziunea socială de 
criteriul sărăciei şi o prezintă ca fiind „un proces dinamic care 
se manifestă la nivelele descendente: anumite dezavantaje 
duc spre excludere care, la rândul său, duce la o situaţie şi mai 
defavorabilă [...] şi se încheie cu o serie de dezavantaje multiple 
şi de termen lung. Persoanele, gospodăriile pot fi excluse de 
la accesul la asemenea resurse cum sunt locurile de muncă, 
asistenţă medicală, educaţie şi viaţa politică şi socială”. 

Comisia Europeană susţine că excluziunea socială este un 
proces prin care anumite persoane sunt împinse la margi-
nea societăţii şi împiedicate să participe pe deplin în viaţa 
socială din cauza: 

1) sărăciei, 

2) lipsei unor competenţe de bază şi a oportunităţilor de 
învăţare pe termen lung, sau 

3) ca rezultat al discriminării. 

Respectiv, aceasta îi distanţează de locurile de muncă, de 
venituri sau posibilităţi educaţionale, precum şi de reţelele şi 
activităţile sociale şi comunitare. Aceste persoane au acces 
limitat la administrare sau la organele decizionale şi, astfel, 
deseori se simt neputincioase şi incapabile să preia contro-
lul asupra deciziilor care le afectează viaţa zi de zi. 

Cei excluşi sunt persoane şi/sau grupuri de persoane private 
de participarea deplină la viaţa economică, socială, culturală 
şi politică a societăţii din care fac parte. Persoanele pot fi ex-
cluse din diverse motive: 

1) din cauza caracteristicilor personale (bătrâni, bolnavi, 
persoane cu dizabilităţi, săraci, imigranţi, femei şi co-
pii); sau 

2) din cauza caracteristicilor sociale/culturale ale acestora 
(cum ar fi religia, rasa, etnia, clasa, limba, etc.). 
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Criteriile de vulnerabilitate şi caracteristicile grupurilor

Prin urmare, majoritatea grupurilor vulnerabile sunt excluse, 
de obicei, pe cel puţin o dimensiune dintre cele menţiona-
te mai sus şi excluziunea este mult mai profundă în cazul în 
care anumite componente ale excluziunii sociale interacţio-
nează, influenţându-se reciproc şi creând, astfel, un lanţ de 
privări multiple. 

Excluziunea socială este un proces multidimensional care 
implică şi combină un şir de factori. Cercetările în acest do-
meniu au încercat să sintetizeze multiplele forme de exclu-
dere:

	 Excluziunea din viaţa economică, care rezultă din şi duce 
la inegalitatea asupra deţinerii bunurilor şi veniturilor, 
precum şi la reducerea posibilităţilor de angajare.

	 Excluziunea de la serviciile sociale, care rezultă din ac-
cesul inegal la un şir de servicii – educaţie, asistenţă 
medicală, locuinţă, protecţie socială, etc. – generând 
efecte vizibile asupra dezvoltării umane (educaţie, să-
nătate, alimentaţie).

	 Excluziunea de la participarea politică, care rezultă din 
şi duce la inegalitatea distribuirii în interiorul grupului 
a posibilităţilor politice şi de guvernare la toate nive-
lurile (inclusiv puterea politică, administrativă şi mili-
tară) şi accesul inegal la justiţie, libertate şi instituţii.

	 Excluziunea culturală, care rezultă din şi duce la dife-
renţe de recunoaştere (de facto) a ierarhizării norme-
lor culturale, tradiţiilor şi obiceiurilor diferitor grupuri.

Pentru a determina situaţia grupurilor vulnerabile în Moldo-
va, unii specialişti au lansat o abordare de conştientizare a 
criteriilor de vulnerabilitate sau a aşa-numitelor „linii de de-
limitare”. Criteriile de vulnerabilitate sau liniile de delimitare 
sunt caracteristicile prin care se determină vulnerabilitatea 
unor grupuri. Acestea sunt asociate cu:

	 Clasa, bunăstarea şi accesul la resurse;

	 Relaţiile de gen, regulile formale şi informale pentru 
femei şi bărbaţi, băieţi şi fete, oportunităţile egale în 
luarea deciziilor, controlul asupra resurselor şi partici-
pării, inclusiv impactul acestora asupra statutului lor 
social;

	 Apartenenţa etnică (normele şi practicile sociale ale 
grupurilor etnice dominante definesc gradul şi for-
mele practicilor discriminatorii faţă de grupurile deza-
vantajate);

	 Limba (nivelul de cunoaştere a limbii dominante oferă 
mai multe oportunităţi de incluziune şi afectează ega-
litatea de şanse dintre vorbitorii limbilor minoritare şi 
majoritare);

	 Religia (grupurile religioase dominante definesc atitu-
dini şi comportamente care ar putea include practici 
discriminatorii faţă de alte religii);

	 Mediul de reşedinţă sau acces geografic (mediul de re-
şedinţă influenţează accesul la resurse şi excluziunea 
socială. Spre exemplu, gradul de accesibilitate a resur-
selor pentru populaţia din capitalele statelor este dife-
rit în comparaţie cu cel al oamenilor din zonele rurale, 
etc.) şi altele.

Discutând asupra cauzelor acestor probleme, le putem siste-
matiza pe categorii:

	 Mecanisme slabe ale sprijinului instituţional. Acestea 
pot fi inadecvate, cu o funcţionalitate slabă, pot fi de 
o calitate joasă şi fără capacitatea de a reacţiona, re-
spectiv incapabile de a crea oportunităţi pentru cei 
care sunt în faţa riscului de excluziune socială. Insti-
tuţiile private, organizaţiile societăţii civile, precum 
şi unele instituţii financiare private şi furnizorii de 
servicii pot contribui la excluziunea socială prin fap-
tul că nu dezvoltă programe orientate spre grupurile 
excluse sau servicii care ar corespunde necesităţilor 
acestora.

	 Cadrul legal discriminatoriu sau implementarea neco-
respunzătoare a acestuia. Legile deficiente pot apro-
funda nivelul de excludere a unor grupuri sociale. 
Uneori legislaţia poate fi adecvată, ea poate prevedea 
măsuri de protecţie a grupurilor defavorizate, însă 
capacităţile reduse de implementare a acesteia o fac 
ineficientă şi uneori lipsită de rezultate. 

	 Practicile discriminatorii rezultate din favorizarea unor 
persoane. Prejudecăţile şi discriminarea rezultate din 
privilegierile sociale şi politice, de asemenea, pot 
provoca excluziunea socială. Spre exemplu, favori-
zarea anumitor grupuri şi discriminarea bazată pe 
apartenenţe etnice şi de gen pot conduce la excluzi-
unea unor categorii de persoane de pe piaţa forţei de 
muncă. În cazuri extreme, ostilitatea directă şi violen-
ţa împotriva anumitor grupuri pot genera excluziune 
socială.

	 Barierele instituţionale şi de politici. Instituţiile publice, 
prin lipsa de înţelegere a dinamicii vulnerabilităţii, a 
sărăciei şi a excluziunii sau printr-o monitorizare for-
mală, pot contribui la excluziunea socială. Procesul 
decizional poate fi ineficient pentru protejarea grupu-
rilor excluse, în mare parte, datorită lipsei de implicare 
a unor resurse suficiente.



13

Criteriile de vulnerabilitate şi caracteristicile grupurilor

	 Valorile sociale şi practicile culturale discriminatorii. 
Excluziunea socială poate persista atât prin practici 
culturale, cât şi prin perpetuarea tradiţiilor. În acest 
sens, excluziunea culturală reprezintă accesul dife-
renţiat al grupurilor sociale la beneficiile bunăstă-
rii materiale şi sociale, atunci când cauzele nu sunt 
structurale. Respectiv, indivizii, familiile şi comunita-
tea, precum şi instituţiile statului, prin acţiunile lor 
pot declanşa procese de excluziune chiar în cadrul 
grupurilor vulnerabile.

Unele grupuri sunt definite ca vulnerabile conform mai mul-
tor criterii concomitent, în timp ce altele sunt calificate astfel 
în baza unui singur criteriu. Vulnerabilitatea unor grupuri 
se explică prin câteva cauze de bază, în timp ce în realitate 
există o singură cauză. Manifestarea consecinţelor negative 
asupra grupurilor poate lua multiple forme şi pentru unele 
grupuri acestea pot fi înrădăcinate adânc în mediul societal. 
Nu există ierarhie printre grupurile vulnerabile. 

 Alegerea modului de abordare a 
vulnerabilităţii

Din totalul de mai puţin de 4,26 mln. de oameni, ponderea 
populaţiei cu vârsta sub 18 ani este de aproximativ 25% şi 
ponderea populaţiei cu vârsta peste 60 ani este de 15%. 55% 
din populaţie trăieşte în zona rurală.

În Moldova, grupurile vulnerabile pot fi identificate după: 

1) venituri, 

2) vârstă, 

3) dizabilităţi, 

4) limbă/etnie, 

5) religie, 

6) zone rurale, 

7) gen, 

8) ocupaţie. 

Acestea criterii au fost desprinse din analiza datelor şi cerce-
tărilor empirice şi din multitudinea surselor de informaţie, 
inclusiv a surselor de informaţie ale organizaţiilor non-gu-
vernamentale. 

Clasificarea grupurilor vulnerabile după indiciile date de lini-
ile de delimitare include: 

	 Sărăcie: 
 a) bătrâni, b) gospodării casnice mari, c) copii;

	 Vârstă (subiect al stigmatizării, şomajului, excluziunii 
de la participare):

 a) bătrânii, b) tinerii, c) copiii; 

	 Dizabilităţi (subiect al excluziunii, stigmatizării, parti-
cipării neadecvate în procesele decizionale), anume: 
a) persoane cu dizabilităţi mentale, b) copiii cu dizabi-
lităţi; 

	 Limbă/etnie (acces neadecvat la educaţie, stigmatizare): 
 a) romi, b) bulgari, c) ucraineni, d) găgăuzi, e) moldo-

veni în Transnistria;

	 Religie (dificultăţi de înregistrare, servicii religioase, 
stigmatizare): 

 a) musulmani, b) creştini neortodocşi, c) evrei;

	 Regiuni rurale (acces neadecvat la infrastructură, nivel 
de şomaj ridicat): 

 a) copii de vârstă şcolară, b) partea activă a populaţiei;

	 Gen (stigmatizare, ocuparea pe piaţa forţei de muncă, 
nivelul salarizării):

 a) femei, b) minorităţi sexuale LGBT (lesbiene, gay, bi-
sexuali, transsexuali) c) trafic de persoane, violenţa în 
familie;

	 Ocupaţie (acces neadecvat la piaţa forţei de muncă): 
a) antreprenori agricoli.

 Explicaţii şi caracteristici ale grupurilor 
vulnerabile

 Criteriul veniturilor/sărăcia

 Sărăcia rămâne un factor important al vulnerabili-
tăţii.

Peste 100.000 de oameni trăiesc sub pragul sărăciei extreme. 
Sărăcia este concentrată în comunităţile mici. Rata sărăciei s-a 
redus în ultimii ani datorită creşterii economice. Gospodăriile 
casnice cu venituri mici, aflate sub pragul sărăciei, alcătuiesc 
26% din societate; majoritatea acestora sunt concentrate în 
oraşele mici şi în zonele rurale. Circa 5% dintre ele se află sub 
pragul sărăciei extreme. În anul 2006, 30,2% din populaţie trăia 
în condiţii de sărăcie absolută şi 4,5% în condiţiile sărăciei ex-
treme. În pofida unor realizări, începând cu anul 2008, sărăcia 
absolută a crescut pentru prima dată în ultimii trei ani, ajun-
gând la 26,4%, în comparaţie cu 25,8% în 2007, în special din 
cauza extinderii sale în zonele rurale şi a reducerii volumului de 
remitenţe din străinătate. Opţiunea cea mai bună pentru iden-
tificarea persoanelor sărace este prevăzută de noul program de 
ajutor social, care este implementat parţial de către autorităţile 
locale. Astfel, se identifică actorii eligibili sau care au nevoie de 
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acest ajutor. Prin urmare, în fiecare localitate, autorităţile locale 
identifică persoanele care au un venit lunar mai mic de 740 Lei 
per membru al gospodăriei. 

Copiii afectaţi de sărăcie

Copiii formează un segment important al populaţiei. Copiii 
sunt mai afectaţi de sărăcie, în special în zonele rurale.  Numă-
rul copiilor subponderali cu vârste între 0 şi 5 ani a scăzut de la 
14,3% în anul 2006 la 11% în 2008. 

Gospodăriile cu mulţi copii

Rata sărăciei se extinde odată cu creşterea numărului de co-
pii şi acesta a fost un model constant pe parcursul perioa-
dei de acumulare a datelor, deoarece familiile cu patru sau 
mai mulţi copii înregistrau o creştere relativă a ratei sărăci-
ei. Apartenenţa la gospodăriile cu mulţi copii şi pensionari 
afectează negativ bunăstarea. Printre gospodăriile cu copii, 
cea mai dificilă situaţie este cea a familiilor cu mai mult de 
doi copii. În 2009, fiecare membru al gospodăriei primea lu-
nar doar 859,7 Lei, ceea ce reprezintă cea mai scăzută rată a 
veniturilor în comparaţie cu alte grupuri. 

Vârsta 
(subiect al stigmatizării, şomajului, excluziunii de la 
participare)

Copiii orfani, copiii în abandon social

Conform estimărilor, în anul 2006 în Moldova erau aproxima-
tiv 177.000 copii cu vârsta mai mică de 18 ani, care aveau pă-
rinţii plecaţi la muncă peste hotare. Aproximativ 37,1% aveau 
vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, 50,8 % erau fete şi 49,2% 
erau băieţi. O treime (31%) din copiii cu vârsta mai mică de 
15 ani erau lipsiţi de grija unuia dintre părinţi. 7% dintre co-
piii moldoveni trăiesc fără nici un părinte. În general, vârsta 
medie a copiilor părinţii cărora au plecat la muncă este de 11 
ani. Majoritatea acestor copii (79,5%) locuiesc în zonele rurale. 
O cincime dintre ei au vârste sub 5 ani şi o pătrime sau mai 
mult – au de la 15 ani şi peste. Ponderea copiilor cu vârsta mai 
mică de 9 ani care sunt abandonaţi este mai mare în gospo-
dăriile rurale decât în cele urbane. 44% dintre gospodăriile cu 
un membru plecat în străinătate au grijă de cel puţin un copil. 
Această proporţie este mai înaltă în zonele rurale decât în cele 
urbane: 47% şi 40% respectiv. 37% din emigranţii din zonele 
urbane şi 45 % din zonele rurale au lăsat acasă un copil şi 40% 
au lăsat doi sau mai mulţi copii.

Tinerii

Tinerii din Moldova suferă evident din cauza deficienţelor 
pieţei de muncă. Există o corelare negativă între vârstă şi ris-

cul de a fi şomer. Reprezentanţii grupului de vârstă de 15-24 
de ani sunt supuşi unui risc dublu de şomaj, în comparaţie 
cu următorul segment de vârstă (25-34 de ani). În primul 
trimestru al anului 2009, majoritatea tinerilor neangajaţi în 
câmpul muncii au avut doar educaţie medie sau chiar un ni-
vel mai redus al studiilor, fapt care îi dezavantajează, luând 
în consideraţie faptul că există retribuţii pentru educaţie în 
funcţie de rezultatele de pe piaţa forţei de muncă. Rata şo-
majului printre tineri este mai ridicată în zonele rurale (17% 
în primul trimestru al anului 2009, pe când în zonele urbane 
era de 15%), la fel cum şi migraţia a afectat preponderent 
zonele rurale, implicând, în mod substanţial, tinerii. În pri-
mul trimestru al anului 2009 rata şomajului printre tineri (cu 
limite de vârstă între 15-24 de ani) a crescut cu 16% (pentru 
comparaţie, acest indice a scăzut de la 17% în 2006 la 14% 
în 2007). Rata şomajului printre tinerii bărbaţi (aproximativ 
de 18%) este mai ridicată decât pentru femei (14%), deşi 
rata angajării în câmpul muncii pentru bărbaţii tineri este, 
de asemenea, mai ridicată (17% pentru bărbaţi, 15% pen-
tru femei). Rata şomajului printre tineri este mai ridicată în 
zonele rurale (constituind 17% în primul trimestru al anului 
2009, iar în zonele urbane - 15%). 

Tinerii cu un nivel ridicat de educaţie şi instruire nu se pot 
angaja în câmpul muncii din cauza lipsei de experienţă de 
lucru sau a numărului limitat de locuri disponibile. După pă-
răsirea sistemului educaţional şi până la identificarea unui 
loc de muncă adecvat, mai mult de jumătate dintre tineri 
(57%) sunt şomeri, aflându-se în căutare activă. Doar 22% de 
tineri şi-au găsit un loc de muncă imediat după terminarea 
studiilor. Aproximativ o pătrime au părăsit primul lor loc de 
muncă din cauza salariilor joase, pe când 17,7 % au plecat 
în străinătate. Migraţia din Moldova vizează, de asemenea, 
mai mult zonele rurale şi îi implică în mod substanţial pe ce-
tăţenii tineri. Astfel, în timp ce vârsta medie a emigranţilor 
în 2006 era aproximativ de 35 de ani, circa 37% aveau chiar 
vârste sub 30 de ani. 

Tinerii din oraşe şi municipii obţin mai uşor un loc de muncă 
permanent, în comparaţie cu cei din sate (75% în comparaţie 
cu 54%). Majoritatea persoanelor tinere şi-au găsit primul lor 
loc de muncă adecvat cu ajutorul rudelor/prietenilor (41%), 
iar 32%  printr-o adresare directă la patron sau la personalul 
responsabil de recrutare. Persoanele tinere şi educate pără-
sesc ţara în căutarea unui loc de muncă, chiar pentru înde-
plinirea unei munci necalificate. În anul 2008 aproximativ 
11% dintre tinerii cu limitele de vârsta între 15-24 de ani din 
gospodăriile intervievate au părăsit ţara în căutarea unui loc 
de muncă.

Criteriile de vulnerabilitate şi caracteristicile grupurilor
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Bătrânii abandonaţi

Incidenţa sărăciei în gospodăriile persoanelor în etate era 
aproximativ de 37,2% în 2008, ceea ce este cu circa 10 punc-
te procentuale mai mult decât media pe ţară. Indemnizaţiile 
acoperă mai puţin de 70% din minimul de existenţă. Pensi-
onarii sunt extrem de vulnerabili din cauza resurselor limita-
te care le-ar putea asigura nişte standarde adecvate de trai. 
Cheltuielile necesare pentru asistenţa medicală a pensiona-
rilor adâncesc şi mai mult vulnerabilitatea acestora.

Dizabilitatea 
(subiect al excluziunii, stigmatizării, participării 
publice inadecvate)

Persoane cu dizabilităţi

Oficial, persoanele cu dizabilităţi reprezintă aproape 5% din 
populaţie, deşi această cifră se consideră a fi subestimată, 
numărul real al acestora ridicându-se la peste 10%. Situaţia 
persoanelor cu dizabilităţi în zonele rurale este cea mai îngri-
jorătoare. În anul 2009 numărul persoanelor cu dizabilităţi a 
depăşit 176,7 mii, crescând cu 2,1% în comparaţie cu anul 
2008. Aproximativ 90% dintre persoanele cu dizabilităţi sunt 
adulţi, aproape 60% din ei trăiesc în zonele rurale. Ponderea 
femeilor cu dizabilităţi este de 49%, iar cea a bărbaţilor – de 
51%. Conceptul de dizabilitate se bazează mai curând pe 
componenta diagnosticului medical, decât pe dificultatea 
integrării sociale, pentru unele forme severe de infirmitate 
fiind chiar interzis accesul pe piaţa muncii, iar pentru restul 
creând un cadru de dependenţă. Accesul insuficient al per-
soanelor cu dizabilităţi la piaţa muncii le face vulnerabile în 
faţa riscurilor de marginalizare, sărăcie şi excluziune. În anul 
2009 gospodăriile sărace în care erau persoane cu dizabili-
tăţi alcătuiau 28,6%. Gospodăriile în care sunt persoane cu 
dizabilităţi se confruntă cu o creştere a riscului de sărăcie 
persistentă, având indicele de 22,4% în comparaţie cu 17,5% 
a altor gospodării.

Persoanele cu dizabilitate mintală 

Moldova are 3 spitale de psihiatrie, 35 de cabinete de psihi-
atrie pentru adulţi şi 10 pentru copii, 1 dispensar în Chişinău 
şi 2 centre comunitare de sănătate mintală, 2 instituţii spita-
liceşti rezidenţiale pentru copii şi adolescenţi, 2 unităţi psi-
hiatrice comunitare şi 3 instituţii de zi pentru tratarea bolilor 
mintale. Circa 80.000 de persoane, dintre care 21% copii, 
sunt supuse tratamentului în aceste instituţii. Aproximativ 
80% dintre ele sunt tratate în baza îngrijirilor rezidenţiale. 
În general, condiţiile de tratament cu îngrijire rezidenţială 
sunt considerate foarte neadecvate atât în instituţiile pentru 
adulţi, cât şi în cele pediatrice.

Copiii cu dizabilităţi

Majoritatea copiilor cu dizabilităţi sunt înmatriculaţi în şcoli 
specializate. În 2009, în 35 de şcoli specializate existente 
erau înscrişi 3.550 copii. Numărul acestora a scăzut cu 6,4%, 
în comparaţie cu anul precedent şi cu 21,7% în comparaţie 
cu 2005. Majoritatea elevilor din aceste şcoli au: a) deficienţe 
în dezvoltarea intelectuală – 80,5%, b) deficienţe de auz – 
6,6%, c) consecinţe ale poliomielitei şi paraliziei cerebrale – 
6,6%; d) hipoacuzie – 2,6%; e) deficienţe de vedere – 2,8%; 
şi f ) tulburări de comportament – 1,9% din numărul total 
al copiilor cu deficienţe. Se atestă o rezistenţă a structurilor 
neadaptate la schimbarea managerilor din aceste instituţii 
rezidenţiale. Astfel, potrivit informaţiei oferite de Sistemul 
de Cartografiere a Instituţiilor de Învăţământ, doar în 280 
de instituţii de învăţământ (18,6% din totalul de şcoli) sunt 
disponibile spaţii pentru crearea încăperilor de reabilitare; 
doar 775 instituţii de învăţământ (51,5%), în cadrul cărora nu 
există cabinet medical, pot oferi încăperi pentru înfiinţarea 
acestora; lifturi pentru elevii cu deficienţe locomotorii pot fi 
instalate doar în 22 de instituţii de învăţământ (1,5%). 

Limba şi etnia 
(excluziune, educaţie, angajare în câmpul muncii, 
stigmatizare, participare, acces la...)

Accesul comunităţilor de romi la apă şi la 
infrastructura de bază.

Conform datelor recensământului din anul 2004, ponderea ro-
milor este de doar 0,4% din totalul populaţiei ţării. Totuşi, ex-
perienţele regionale arată că recensămintele au tendinţa de a 
subestima numărul real al romilor. Distribuirea cotei de benefi-
cii sociale este aproape egală atât pentru gospodăriile romilor 
– 13%, cât şi pentru non-romi – 12%, deşi este evidentă tendin-
ţa gospodăriilor de romi de a beneficia mai mult de asistenţa 
socială, decât de alocaţii sociale. Prestaţiile sociale reprezintă 
6% din veniturile gospodăriilor romilor (majoritatea fiind sub 
formă de alocaţii pentru copii), în comparaţie cu 4,7% pentru 
gospodăriile non-rome. În acelaşi timp, rata prestaţiilor socia-
le este cu mult mai joasă printre romi, faptul dat fiind explicat 
de rata scăzută a activităţii de muncă şi a salariilor romilor din 
care se plătesc contribuţiile pentru asigurarea socială. Fiecare al 
doilea rom trăieşte în condiţii de sărăcie extremă, iar şase romi 
din zece – în sărăcie absolută. Rata şomajului în rândul romilor 
este cu 50% mai înaltă în comparaţie cu restul populaţiei. 61% 
de romi trăiesc sub limita a 2 USD pe zi (pragul internaţional de 
sărăcie), iar aproape o cincime din gospodăriile romilor depind 
de transferurile de bani din partea familiilor care se află la mun-
că peste hotare. Ponderea numerică oficială a romilor, raporta-
tă la numărul total al populaţiei, este sub 1%, deşi în realitate 
se pretinde că numărul lor este de câteva ori mai mare. Potrivit 
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recensământului din 2004, în Moldova sunt aproximativ 12.200 
romi, deşi, conform unor estimări, în ţară s-ar putea afla peste 
20.000 romi. S-a observat accesul limitat la sistemul de asigu-
rare medicală a membrilor gospodăriilor (care includ migranţi 
şi romi) – 40,9%. Doar 23% din membrii gospodăriilor de romi 
au poliţe de asigurare medicală, această cifră fiind de 2 ori mai 
mică în comparaţie cu restul populaţiei. Stereotipurile negati-
ve asociate cu romii, accesul redus la piaţa muncii, la educaţie, 
asistenţă medicală şi alte domenii sunt factorii principali ai vul-
nerabilităţii acestui grup.

Accesul copiilor romi la educaţie

Nivelul de şcolarizare al copiilor romi în clasele primare este 
sub 70%, iar în şcolile gimnaziale – sub 50%. Fiecare al cin-
cilea rom nu ştie să scrie şi nici să citească; trei romi din zece 
au cel mult studii primare şi alţi trei (din zece) au doar studii 
gimnaziale (inclusiv studii incomplete sau vocaţionale). Studi-
ile universitare sunt rar întâlnite printre reprezentanţii acestui 
grup etnic, alcătuind doar 4% din toată populaţia romilor, în 
comparaţie cu 38% din rândul restului populaţiei. Printre romi 
sunt frecvente cazurile de abandon şcolar. Motivele care con-
tribuie la extinderea acestui fenomen sunt: (i) costurile înalte 
ale educaţiei; (ii) mariajele timpurii; (iii) migrarea în străinătate 
a unor familii întregi în căutarea oportunităţilor de muncă; şi 
(iv) discriminarea la şcoală. 

În comunităţile romilor există şcoli primare finanţate de stat 
cu predare în limba română, găzduind de la 20 la 50 copii de 
vârste diferite, care studiază în una sau două încăperi. În ma-
joritatea cazurilor alocaţiile pentru aceste şcoli, prin interme-
diul şi prin repartizarea de către autorităţile locale a bugetelor 
locale, sunt incomparabil de mici faţă de cele pentru şcolile 
şi învăţământul comunităţilor non-rome. În multe cazuri se 
constată că, copiii romi nu au manuale şi rechizite şcolare. Bi-
bliotecile conţin doar câteva sute de cărţi vechi, în marea lor 
majoritate în grafie chirilică (din perioada de până la 1989), şi 
doar puţine, 10-20%, în grafie latină. Profesorii vin în şcolile 
romilor din alte comunităţi sau din satele vecine, căci rareori 
o persoană localnică ar dori să fie profesor sau să se califice 
astfel. Copiii romi îşi petrec cea mai mare parte a copilăriei în 
cadrul comunităţii, neştiind prea multe despre ţară şi localita-
tea în care trăiesc. Un număr limitat de adolescenţi pot citi. În 
aceste comunităţi nu există grădiniţe de copii sau alte facili-
tăţi, chiar dacă în alte comunităţi non-rome astfel de facilităţi 
există și sunt finanţate de stat.

Dreptul copiilor bulgari/ucraineni/găgăuzi la 
învăţământul în limba maternă; asimilarea şi 
neintegrarea lingvistică.

În anul 2009, 25% din populaţie o constituiau reprezentanţi 
ai etniilor lingvistice minoritare, dintre care 8% - ucraineni, 

6% - ruşi, 4% - găgăuzi, 2% - bulgari, 0,4% - romani. 11% din-
tre aceştia susţin că limba lor natală este rusa, 6% - ucrainea-
na, 4% - găgăuza, 1,6% - bulgara. Sistemul de învăţământ 
din Moldova susţine principiul educaţiei monolingve. În-
văţământul şcolar pentru minorităţi se efectuează în limba 
rusă. Doar 374 de copii învaţă în limba ucraineană ca limbă 
de instruire, ceea ce constituie 0,06% din toţi copiii ucraineni. 
171 copii învaţă parţial în limba bulgară, ceea ce constitu-
ie 0,02% din numărul lor total. Limba ucraineană ca obiect 
separat se studiază în 37 de şcoli (5.984 copii) şi bulgara în 
30 şcoli (7.925 copii). Legislaţia naţională prevede această 
posibilitate pentru instituţiile preşcolare, şcolare şi altele, în 
cazul în care există „cereri suficiente” din partea unui număr 
substanţial de exponenţi ai minorităţii. Situaţia ucrainenilor 
şi a bulgarilor prezintă exemple clare ale acestui fapt. 

Dreptul copiilor moldoveni/bulgari/ucraineni/
găgăuzi la învăţământul în limba maternă; 
asimilarea în regiunea transnistreană.

Copiii moldoveni din regiunea transnistreană au acces limitat 
la învăţământul în limba lor nativă (română), în grafia chirilică 
sau latină. În majoritatea şcolilor din Transnistria 82% din pro-
gramul de învăţământ este predat în limba rusă. Doar în apro-
ximativ 20% de şcoli din regiune copiii pot învăţa în limba lor 
maternă (română sau ucraineană). În oraşul Tiraspol, dintre 29 
de şcoli, doar una singură asigură predarea în limba română, 
dar în baza alfabetului chirilic. Potrivit ponderii populaţiei, în 
acest oraş ar trebui să fie 5-6 instituţii şcolare cu predare în 
limba română. Copiii ucraineni pot învăţa doar în două şcoli 
cu predare în limba ucraineană, ceea ce constituie doar 1% 
din sistemul de învăţământ primar al regiunii transnistrene. În 
anul 2009, în Transnistria erau 6 licee şi 15 colegii în care stu-
diau 8606 copii, limba de predare în 93,6% dintre acestea era 
rusa. Doar 3,7% dintre copiii din licee şi 4,2% dintre studenţii 
din colegii studiau în limba romană cu grafie chirilică. Dar şi în 
aceste instituţii manualele sunt preponderent în limba rusă 
şi doar o mică parte din ele sunt traduse în limba română cu 
grafie chirilică.

Religia 
(dificultăţi de înregistrare, ritualuri zădărnicite, 
hărţuire publică)

Printre reprezentanţii grupurilor religioase mici, constituind 
mai puţin de 7% din populaţie, sunt romano-catolicii, bap-
tiştii, penticostalii, adventiştii de ziua a şaptea, musulmanii, 
martorii lui Iehova, Baha'ii, evreii, membrii mişcării Biserica 
Unificării, molocanii (grup rusesc), evreii mesianici, luteranii, 
prezbiterienii şi grupurile creştine evanghelice.
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Dreptul grupului musulman la rugăciune, 
înregistrare; abuzuri poliţieneştii, 
stigmatizarea în societate. 

Comunităţile religioase non-ortodoxe, inclusiv comunitatea 
musulmanilor, constituie mai puţin de 7% din totalul popu-
laţiei religioase. Dintre aceştia credincioşi activi sunt aproxi-
mativ 25%; comunitatea musulmanilor se ridică la 20-30 mii 
de persoane. Potrivit reprezentanţei musulmane, în Moldo-
va sunt aproximativ 30.000 musulmani, în timp ce recensă-
mântul din anul 2004 a arătat o cifră de doar 1.667. Aduna-
rea Spirituală a Musulmanilor comunică despre o încercare 
de înregistrare a confesiunii fără succes. Refuzul înregistrării 
a fost contestat la Curtea de Apel, însă oricum Curtea Supre-
mă de Justiţie a admis neînregistrarea din partea Guvernu-
lui. Musulmanii sunt refuzaţi în alocarea de secţiuni separate 
în cimitire şi sunt obligaţi să cumpere două loturi în cimitire 
pentru ca trupul să fie orientat spre Kaaba, spre deosebire 
de orientarea est-vest utilizată de ortodocşi la înmormân-
tări. Persoanele musulmane, în calitate de persoane private, 
pot cumpăra loturi în cimitire.

Creştinii neortodocşi (construcţia locurilor pentru 
rugăciuni, propagarea liberă a credinţei) şi alte 
grupuri (manifestări publice)

Martorii lui Iehova au comunicat numeroase cazuri de con-
strângere a activităţii lor religioase, inclusiv opt cazuri de 
urmărire penală în regiunea transnistreană pentru neaccep-
tarea serviciului militar. 

Pe parcursul zilelor Hanuka, un grup de manifestanţi condus 
de un preot ortodox a vandalizat şi a dezasamblat o menoră 
evreiască, care fusese instalată în mod autorizat în Grădina 
Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din mun. Chişinău. În locul 
menorei grupul a ridicat o cruce, iar rămăşiţele menorei le-a 
abandonat lângă monumentul lui Ştefan cel Mare. Procu-
rorii nu au stabilit comiterea unei crime violente, însă l-au 
amendat pe preotul care a doborât menora cu suma maxi-
mă admisă de legislaţie. 

Evenimentul public „Concertul Bibliei” organizat de confe-
siunea Adventiştilor de Ziua a Şaptea, programat să se pe-
treacă în Piaţa Marii Adunări Naţionale în mun. Chişinău, a 
fost marcat de proteste şi ameninţări din partea unor preoţi 
ortodocşi care conduceau un grup de persoane. Pentru evi-
tarea confruntărilor, organizatorii concertului au transferat 
consemnarea evenimentului într-o biserică a Adventiştilor 
de Ziua a Şaptea din suburbia Chişinăului. Acolo evenimen-
tul s-a desfăşurat fără incidente.

Două spectacole organizate la Teatrul Naţional de Operă şi 
Balet în baza contractului de arendă de „Shen Yun Perfor-
ming Arts”, o organizaţie care prezintă cultura chineză prin 
muzică şi dans şi care vorbeşte despre felul în care guvernul 
chinez tratează mişcarea Falun Gong, au fost anulate, apa-
rent din cauza presiunilor venite din partea Guvernului.

Regiunile rurale 
(acces la infrastructură, angajare în câmpul muncii, 
educaţie)

Calitatea redusă a învăţământului preşcolar 
pentru copii

În anul 2008, rata înmatriculării copiilor cu vârsta de 3-6 ani 
în instituţiile preşcolare constituia 74,4%, în comparaţie cu 
44,1% în anul 2000, cifre care denotă o apropiere de anga-
jamentul stabilit pentru anul 2015 de 75%, în cadrul Obiec-
tivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Copiii din zonele rurale 
sunt, în general, înscrişi la grădiniţele de copii, însă de fapt 
în perioada rece a anului ei stau acasă, deoarece părinţii pre-
feră să-i ţină acasă când nu sunt ocupaţi cu lucrările agricole, 
făcând şi economie de bani. Prin urmare, aproximativ 1/3 
din copiii de vârstă preşcolară din zona urbană şi mai mult 
de jumătate din cei din zona rurală frecventează instituţiile 
preşcolare. Un studiu realizat în localităţile rurale a arătat că 
părinţii, presaţi de autorităţi, îşi trimit din când în când copiii 
la grădiniţă, deşi absenţele sunt frecvente. 

Genul 
(stigmatizarea, angajarea în câmpul muncii, 
nivelul de salarizare)

Femeile şi rolul lor stereotipizat în societate; 
reprezentarea inadecvată în partidele politice şi în 
structurile de decizie

Puţin mai mult de 20% din femei au devenit membre ale 
Parlamentului după alegerile din 2010. Reprezentarea în Gu-
vern a femeilor a scăzut în ultimii doi ani de la 22% spre mai 
puţin. Femeile reprezintă jumătate din angajaţii în câmpul 
muncii din ţară. Femeile sunt plătite, în medie, cu 30% mai 
puţin decât bărbaţii, în special în sectorul public.

Nivelul de remunerare al femeilor 
se deosebeşte de cel al bărbaţilor

Veniturile femeilor şi ale bărbaţilor sunt inegale, pe lângă 
faptul că femeile prestează/fac lucru casnic neremunerat. 
Discrepanţele între salariile femeilor şi ale bărbaţilor s-au 
redus în ultimii ani, salariul mediu pentru femei constituind 
76,4 la sută din salariul mediu în 2009 alocat bărbaţilor. Di-
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ferenţa persistă deoarece femeile, în majoritatea cazurilor, 
lucrează în sectoare plătite mai slab (considerate în mod 
tradiţional ocupaţii feminine – educaţie, asistenţă medica-
lă sau servicii) sau ocupă poziţii mai prost plătite. În zonele 
rurale, femeile sunt angajate mai ales în sectorul serviciilor, 
în agricultură sau în posturi administrative non-manageria-
le. Este important de notat că, deşi mai mulţi bărbaţi decât 
femei sunt angajaţi în activităţi agricole plătite (52,5 şi 47,5 
la sută, respectiv), mai multe femei decât bărbaţi sunt impli-
cate în activităţi agricole neplătite (57 şi 43 la sută în 2006). 
Ponderea femeilor este mai mare în activităţile cu o produc-
tivitate mai scăzută care generează venituri neesenţiale, de 
multe ori doar pentru a satisface necesităţile gospodăriei cu 
produse agricole sau animaliere. Ca urmare a acestor şi altor 
fenomene există o diferenţă semnificativă între salariile băr-
baţilor şi ale femeilor.

LGBT stigmatizaţi, hărţuiţi de poliţie, limitaţi în 
exercitarea libertăţii de întrunire

Minorităţile LGBT se confruntă cu provocări de ordin juridic, 
fiind înregistrate încălcări ale drepturilor omului cu privire la 
libertatea de asociere pentru homosexuali, în cazul demon-
straţiilor de tip Gay Pride. Pe parcursul ultimilor 3 ani, auto-
rităţile locale orăşeneşti au interzis demonstraţiile LGBT-pri-
de. Ocazional sunt făcute declaraţii virulente homofobe de 
către politicieni, prin care lesbienele şi gay-ii sunt de obicei 
discriminaţi. Violenţa faţă de comunitatea de gay şi lesbie-
ne este un fenomen cunoscut. Tratamentul reprezentanţilor 
poliţiei faţă de LGBT rămâne a fi o problemă, organizaţiile 
specializate şi instituţiile mass-media raportează cazuri de 
hărţuire. Unele grupuri religioase exprimă ură publică şi me-
saje virulente împotriva identităţii LGBT şi a organizaţiilor 
pentru apărarea drepturilor LGBT. Studiile sociologice din 
2008 demonstrează că o parte a societăţii (circa 41%) expri-
mă intoleranţă faţă de acest grup. 

Violenţa împotriva femeilor

Una din patru femei din Republica Moldova cu vârsta cu-
prinsă între 16 şi 35 de ani este supusă violenţei în familie. 
Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, între 2008 
şi 2009 au fost înregistrate 47 de cazuri de omor în familii. 
Aproximativ 20% din femeile intervievate comunică despre 
violenţa în familie. Principalii agresori au fost soţii (69%) şi 
într-o măsură mai mică părinţii/mamele şi taţii vitregi. De 
asemenea, sondajul a arătat că femeile cu mai mulţi copii 
au fost mai mult supuse riscului de a deveni victime ale vi-
olenţei.

Persoane traficate în scopul exploatării sexuale

La începutul anilor 2000, Moldova a devenit o sursă majoră 
de persoane supuse traficului în ţările Europei de Sud-Est, în 
special fete şi femei, dintre care 14% cu vârsta mai mică de 
18 ani, iar mai mult de jumătate fiind din grupa de vârstă de 
19-24 ani. Nu există cifre exacte cu privire la fenomenul trafi-
cului, întrucât multe victime nu sunt identificate nici în ţările 
de destinaţie, nici în Republica Moldova, din cauza fricii de 
stigmatizare, a autoaprecierii reduse şi al nivelului redus de 
încredere în instituţiile de drept, dar şi a schimbării metode-
lor de activitate a traficanţilor. În perioada anilor 2000-2008 
numărul total de persoane asistate a fost de 5.183, inclusiv 
2.443 victime ale traficului de persoane (adulţi) şi 1.016 de 
copii, 50 de migranţi în situaţii dificile şi 1.674 cazuri „de 
risc”.

Principalele forme înregistrate de exploatare au fost: sexua-
lă (85,5%), prin muncă (6,5%), cerşetorie (3,1%). Principalele 
ţări de destinaţie au fost: Turcia (31%), Rusia (22,8%), Moldo-
va (20,2%), Emiratele Arabe Unite (5,7%) şi Cipru (4,4%). Da-
tele disponibile arată că cel puţin 70% din victimele fenome-
nului traficului sunt din familii definite ca „sărace” sau „foarte 
sărace”, 65% dintre acestea indică şomajul ca principalul mo-
tiv pentru plecarea în străinătate, iar 70-95% au suferit de 
violenţă în familie înainte de a fi traficate. Conform datelor 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, 80% dintre fe-
tele şi femeile traficate din Moldova au fost supuse violenţei 
în familie atât după întoarcerea lor acasă, cât şi înainte de a 
fi traficate. O altă problemă este traficul intern în Republica 
Moldova, în special din regiunea transnistreană. Victime ale 
traficului de fiinţe umane pot fi şi copiii sau bărbaţii tineri. In-
tensitatea acestui fenomen urmează a fi evaluată, în pofida 
stigmatizării acestui grup, fenomen care face dificilă integra-
rea lor în societate. 

Persoanele care trăiesc cu HIV

În Moldova au fost înregistrate aproximativ 9.000 de per-
soane cu HIV. În perioada anilor 1987-2008, din 4.996 de 
purtători de HIV oficial înregistraţi, 3.461 de cazuri erau din 
regiunea transnistreană. La sfârşitul anului 2009 numărul de 
persoane care trăiesc cu HIV/SIDA în Moldova a constituit 
5.625 de persoane, această cifră fiind de aproximativ 5 ori 
mai mare comparativ cu anul 2000. În comparaţie cu date-
le incidenţei totale a HIV/SIDA, incidenţa acestei maladii în 
rândul tinerilor cu vârsta de 15-24 ani a scăzut în 2008. Cu 
toate acestea, infecţiile cu HIV continuă să aibă efectul cel 
mai dramatic asupra populaţiei tinere şi fertile. Mai mult de-
cât atât, a apărut o tendinţă de „feminizare” a infecţiei: dacă 
la începutul epidemiei majoritatea persoanelor HIV pozitive 
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au fost bărbaţi (84,0%), în ultimii ani femeile deţin o cotă în 
creştere a numărului de infectaţi. În perioada anilor 2003-
2007 proporţia de femei gravide testate cu HIV a crescut, 
prevalenţa HIV în rândul acestui grup a continuat să crească: 
0,1% în 2005, 0,21% în 2006 şi 0,23% în 2007.

Ocupaţia 
(condiţiile de trai şi accesul inadecvat la pieţe): 
gospodăriile rurale şi antreprenorii agricoli.

Fermierii şi angajaţii din agricultură sunt supuşi unui risc 
ridicat de excluziune economică, deoarece veniturile lor 
depind de condiţiile climaterice şi accesul la pieţe. În 2009 
salariul mediu nominal al unui angajat din economia naţi-
onală a constituit 2.747,6 Lei, cele mai mici valori fiind înre-
gistrate în agricultură (1.468,2 Lei). Circa 45% din populaţie 
în 2008 a fost afectată de faptul că a existat o insuficienţă de 
producţie agricolă. Cei mai vulnerabili în acest context sunt 

întreprinzătorii din agricultură (26,4%). Sondajul Bugetelor 
Gospodăriilor Casnice din 2008 arată că gospodăriile, în care 
principala sursă de venituri a fost propriul teren agricol, au 
fost supuse celui mai înalt risc al sărăciei absolute (36,9%). În 
2009, ponderea acestor gospodării a crescut la 47%. Acest 
lucru înseamnă că unul dintre factorii majori care a influen-
ţat tendinţa ascendentă a sărăciei în zonele rurale în 2008 
a fost epuizarea stocurilor agricole până la sfârşitul anului 
2007. Un alt factor care a influenţat nivelul de trai al popula-
ţiei rurale a fost scăderea veniturilor provenite din producţia 
agricolă ca urmare a reducerii preţurilor. Statisticile arată că 
pe parcursul anului 2008 preţurile la fructe au scăzut cu 10%, 
iar la legume – cu 25%. Ca rezultat al influenţei acestor fac-
tori, cele mai mari rate ale sărăciei au fost înregistrate printre 
angajaţii şi auto-angajaţii din agricultură (42,8% şi 36,9%), 
cu incidenţa sărăciei în creştere în 2009 la 48,1% şi, respectiv, 
47,0% pentru aceste grupuri.
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recomandări 
din partea organizaţiilor internaţionale 
privind grupurile vulnerabile 
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Criteriul veniturilor 

Sărăcia, gospodăriile sărace 

Feminizarea sărăciei are loc în special în grupurile vulnera-
bile, cum ar fi cele ale femeilor din spaţiul rural, femeile care 
conduc singure gospodăriile, femeile ce aparţin unor gru-
puri etnice minoritare, în special femeile rome, cele cu diza-
bilităţi şi cele de vârsta a treia. Una din recomandările cheie 
bazată pe experienţa din alte ţări este că politicile trebuie 
să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei economice a feme-
ilor, cu precădere a celor ce aparţin grupurilor vulnerabile, 
cum sunt femeile din spaţiul rural, femeile singure, femeile 
care aparţin unor grupuri etnice, cele cu dizabilităţi şi cele 
de vârsta a treia. 

Actualele politici nu vizează în mod specific sărăcia copiilor, 
iar acestui tip de sărăcie i se acordă o prioritate diminuată 
în cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare. Îngrijorarea 
este cauzată de faptul că alocările bugetare pentru copii, în 
special pentru copiii care trăiesc în zonele rurale, sunt insu-
ficiente şi că deseori resursele alocate nu corespund necesi-
tăţilor reale.

Vârsta

Tinerii şi şomajul

Problemele specifice sunt ratele înalte ale şomajului, în spe-
cial în rândurile tinerilor, femeilor şi populaţiei rome, lipsa 
oportunităţilor de angajare în câmpul muncii şi salariile mici, 
care au determinat o emigrare masivă a persoanelor cu vâr-
sta aptă de muncă, majoritatea cărora lucrează peste hotare 
ilegal, fără asigurare socială şi fără protecţie legală.

S-a recomandat consolidarea eforturilor de reducere a nu-
mărului de copii care trăiesc în instituţii, inclusiv prin conso-
lidarea măsurilor de susţinere a familiilor şi prin elaborarea 
formelor alternative de îngrijire familială. Statul trebuie să 
asigure condiţii în care atât copiii care se află în instituţii, cât 
şi toţi ceilalţi copii privaţi de mediul natural familial să creas-
că într-o atmosferă de securitate emoţională şi materială.

Orfanii sociali

Un număr mare de copii sunt afectaţi de migrarea unuia sau 
ambilor părinţi peste hotare în căutarea unor oportunităţi 
mai bune de angajare. Efectele negative ale acestui feno-
men asupra copiilor sunt enorme. Este necesară o atitudine 
specială faţă de copiii lăsaţi în grija tutorilor in loco parentis, 
deoarece aceştia ar putea să nu primească întotdeauna edu-
caţia şi susţinerea morală de care au nevoie, fiind neglijaţi, 

forţaţi să-şi asume responsabilităţile adulţilor şi mai expuşi 
la exploatare şi riscuri ale delicvenţei juvenile. Programele 
de instruire pentru părinţii din familii vulnerabile nu au fost 
adoptate şi nici finanţate de autorităţile locale şi naţionale. 
Există semne de îngrijorare în legătură cu numărul mare de 
copii plasaţi în instituţii, în special cei cu dizabilităţi mintale 
uşoare, dar şi în legătură cu copiii lăsaţi în grija rudelor sau a 
altor persoane, care riscă să fie abuzaţi sau neglijaţi, în timp 
ce părinţii sunt plecaţi în străinătate la muncă.

Recomandările prevăd susţinere financiară pentru familiile 
vulnerabile, efectuarea unei evaluări complete a situaţiilor 
în care familiile sunt în mod special vulnerabile, implemen-
tarea strategiilor corespunzătoare de remediere, alocarea 
resurselor necesare şi extinderea serviciilor sociale la nivel 
local prin introducerea instruirii parentale. Trebuie diminua-
te efectele negative ale migraţiei asupra bunăstării copiilor, 
în special prin instruirea tutorilor şi prin ajutor social şi psi-
hologic acordat copiilor afectaţi. 

Copiii din regiunile rurale şi şcolarizarea

Cauza principală a ratelor înalte de absenţe și abandon al 
educaţiei primare și secundare rezidă în sărăcia acută a fa-
miliilor şi lipsa educaţiei preşcolare.

Se recomandă asigurarea unei distribuiri mai echilibrate a 
resurselor pe întreg teritoriul ţării şi prioritizarea alocărilor 
bugetare pentru asigurarea implementării drepturilor tutu-
ror copiilor, inclusiv a celor care aparţin unor grupuri econo-
mic-dezavantajate. La înfiinţarea unor noi instituţii de învă-
ţământ preşcolar, de asigurat că nefrecventarea grădiniţelor 
de către copii nu este cauzată de sărăcia din familie. 

Traficul de fiinţe umane

Moldova rămâne a fi o ţară de origine şi de tranzit a fenome-
nului traficului de fiinţe umane, în special de femei şi copii.

Recomandările organismelor internaţionale prevăd eforturi 
de anchetare a delicvenţilor şi de protecţie a victimelor tra-
ficului, dar şi extinderea măsurilor de reintegrare socială a 
victimelor prin asigurarea accesului real la consiliere şi ser-
vicii medicale. 

E necesară combaterea fenomenului traficului de persoane, 
inclusiv prin asigurarea implementării eficiente a legislaţiei 
şi a programelor anti-trafic, dar şi prin creşterea nivelului de 
conştientizare a problemei şi prin instruirea personalului or-
ganelor de forţă şi a altor grupuri relevante. 

Această parte a recomandărilor, formulate de organismele 
internaţionale, se axează pe îmbunătăţirea posibilităţilor de 

Argumente şi recomandări din partea organizaţiilor internaţionale 
privind grupurile vulnerabile
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angajare şi de asistenţă socială pentru femeile care trăiesc în 
sărăcie prin soluţionarea problemelor lor de bază, în special 
a celor care cauzează insecuritatea economică a femeilor. De 
asemenea, urmează să fie luate măsuri pentru îmbunătăţi-
rea situaţiei economice şi sociale a femeilor, în special a celor 
din zonele rurale, astfel încât să fie eliminată vulnerabilitatea 
acestora faţă de traficanţi şi implementarea serviciilor de re-
abilitare şi reintegrare a victimelor traficului. 

Limba/etnia

Romii din comunităţile rurale

Romii continuă să fie supuși unei discriminări profunde, cu pre-
cădere în zonele rurale. Condiţiile de trai ale romilor variază mult 
în diferite regiuni ale Moldovei. Dacă unele familii se bucură de 
condiţii bune de trai, în special în regiunile Soroca şi Otaci, altele 
continuă să trăiască în condiţii de sărăcie extremă, fiind izolate 
de societate, îndeosebi în zonele rurale. 

Romii rămân să fie marginalizaţi social şi economic, cu acces limi-
tat la serviciile sociale şi medicale, inclusiv la cele de angajare în 
câmpul muncii şi de asigurare cu locuri de trai. Există îngrijorări 
legate de atitudinea discriminatorie a întregii societăţi faţă de 
romi care poate fi exemplificată , inter alia, prin excluderea lor 
de facto de la participarea la viaţa publică. Majoritatea romilor 
trebuie să facă faţă numeroaselor dificultăţi rezultate din mar-
ginalizarea comunităţii lor în Moldova. Un număr mare de romi 
încă mai trăieşte în condiţii extrem de dificile.

Copiii romi continuă să fie victime ale unor atitudini discrimina-
torii şi au acces redus la educaţie, servicii medicale şi nu bene-
ficiază de standarde adecvat de trai. Deşi schema naţională de 
asigurare medicală este creată pentru a ajuta copiii care trăiesc 
în sărăcie sau în familii cu necesităţi speciale, familiile rome nu se 
bucură de acces egal la serviciile medicale.

Discriminarea faţă de romi conduce la inegalitate oportunităţi-
lor în diverse domenii, cum ar fi accesul la angajarea în câmpul 
muncii, asigurarea cu locuinţă, servicii medicale, educaţie şi ac-
ces la terenuri, ca rezultat al procesului de privatizare din trecut. 
Romii suferă de o lipsă generală de informare, inclusiv despre 
drepturile lor, şi de lipsa accesului la justiţie. Încă mai sunt ra-
portate cazuri de neînregistrare a copiilor romi nou-născuţi, din 
diferite motive, începând cu lipsa mijloacelor pentru achitarea 
taxelor de înregistrare, până la naşterea şi nedocumentarea co-
pilului în străinătate, în timp ce familia lucrează peste hotare. 
Lipsa înregistrării copiilor înseamnă lipsa actelor de identitate 
pentru copiii respectivi, ceea ce are consecinţe serioase pentru 
aceşti cetăţeni şi, inter alia, poate duce la limita accesul lor la ser-
vicii medicale şi de protecţie socială de stat. 

În pofida unor acţiuni locale, mulţi romi continuă să trăiască în 
localităţi izolate, în case fără condiţii decente de trai şi în sără-
cie extremă, înregistrând rate mici de participare la sistemul de 
învăţământ. Participarea lor la activităţile publice rămâne a fi, la 
fel, limitată. 

Romii continuă să fie victime ale stereotipurilor, intoleranţei, iar 
uneori ale unor insulte formulate pe motive rasiale, chiar dacă 
sunt înregistrate foarte puţine plângeri oficiale. Se spune că 
mass-media joacă un rol în crearea unui climat negativ împo-
triva romilor în rândurile populaţiei generale. Unele articole din 
presă tind să perpetueze prejudiciile şi stereotipurile rasiste îm-
potriva romilor, deşi sunt şi unele produse media care încearcă 
într-o manieră pozitivă să atragă atenţia publicului asupra pro-
blemelor romilor.

Sunt necesare măsuri de asigurare a egalităţii între toate gru-
purile sociale, inclusiv măsurile care au drept scop includerea 
şi integrarea lor în societate, prin aplicarea efectivă a interzicerii 
discriminării rasiale şi prin creşterea nivelului de conştientizare a 
publicului; prin promovarea unei reprezentări mai bune a romi-
lor la toate nivelurile, ajutarea/asistarea membrilor comunităţilor 
rome la angajarea în câmpul muncii. 

În același timp, aceste măsuri trebuie însoţite de acţiuni care 
interzic orice comportament discriminatoriu ale angajatorilor, 
care ar refuza angajarea unui rom din cauza originii sale etnice. 
Ar trebui luate măsuri de creştere a nivelului de conştientizare a 
drepturile lor şi de îmbunătăţire a accesului romilor la justiţie. O 
altă problemă este lipsa actelor de identitate în rândurile romilor, 
fiind necesară luarea unor măsuri eficiente, iar remedierea unor 
atare probleme trebuie să devină o prioritate. Ar trebui asigurată 
alocarea resurselor pentru acordarea locuinţelor sociale, în spe-
cial pentru grupurile defavorizate şi vulnerabile, inclusiv romii.

Şcolarizarea 

Sărăcia extremă prevalează în comunitatea romă din cauza 
lipsei educaţiei şi abilităţilor. Condiţiile de sărăcie extremă în 
care trăiesc unele familii rome afectează capacitatea acestora 
de a-și trimite copiii la şcoală şi de a plăti pentru materiale-
le, îmbrăcămintea, hrana şi mijloacele de transport necesare 
pentru școlarizarea copiilor romi. O parte din dificultăţi, cu 
precădere abandonul şcolar şi problema neşcolarizării, sunt în 
unele cazuri legate de faptul că multe familii de romi lucrează 
în străinătate şi migrează cu copiii lor. Cu toate acestea, se pot 
observa şi unele situaţii îngrijorătoare în unele localităţi (aşa ca 
Schinoasa), unde copiii romi sunt oficial înscrişi la şcoală, însă, 
în realitate, există cazuri când aceștia nu frecventează orele şi 
nu se întreprinde nimic pentru a asigura prezenţa efectivă a 
copiilor în sălile de clasă. Este regretabilă absenţa posibilită-
ţilor de studiere a limbii rome în şcoli şi oportunităţile foarte 
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limitate de a asigura predarea materialului didactic în limbile 
minorităţilor (altele decât rusa). S-a raportat o prezenţă scăzu-
tă la școală şi o rată ridicată de abandon şcolar printre copiii 
romi, precum şi faptul că foarte puţini studenţi romi au primit 
burse de stat pentru învăţământ superior şi niciunul nu a fost 
admis în cadrul cotei-părţi de 15% din totalul numărului de 
locuri asigurate de stat în învăţământ superior. Stereotipurile 
rasiste şi prejudecăţile există, pe alocuri, în rândul profesorilor 
şi părinţilor non-romi, care descurajează copiii romi să frec-
venteze şcolile generale. Există o problemă de segregare: în 
satele romilor sunt şcoli frecventate în cea mai mare parte – 
sau chiar exclusiv – de către copii romi.

E necesară creşterea înrolării copiilor romi la şcoală şi integra-
rea acestora în sistemul educaţional. 

Aici vorbim atât despre clasele pregătitoare, care facilitează 
accesul copiilor romi la clasa întâi a şcolii primare, cât şi despre 
diverse alte forme de sprijin şcolar, inclusiv despre activităţile 
extra-curriculare. Este îmbucurător faptul că aceste activităţi 
par să aibă rezultate pozitive la nivel local. Totuşi, problemele 
romilor în sistemul educaţional persistă: se atestă o înrolare 
scăzută în sistemul de educaţie, unde doar 70% de copiii romi 
frecventează instituţiile de educaţie primară. De asemenea, 
se atestă rate înalte de abandon şcolar, cu precădere în ca-
zul fetelor, astfel rata de analfabetism printre romi rămâne a fi 
mult mai înaltă decât în rândul populaţiei non-rome. 

Politici 

Scopul politicilor ar trebui să fie acordarea asistenţei financi-
are familiilor de romi pentru a acoperi costurile manualelor 
şcolare, de transport şi alte costuri indirecte ale şcolarizării, 
dar şi pentru asigurarea predării lecţiilor de limba română 
(limba de stat) pentru copiii romi, asigurarea necesităţilor de 
studii ale elevilor romi ai căror părinţi se află la muncă în stră-
inătate, includerea limbii şi culturii romilor în curriculum-ul 
şcolar şi continuarea şi intensificarea eforturilor de sensibili-
zare a familiilor rome despre importanţa educaţiei, începând 
cu treapta preşcolară. Se mai recomandă utilizarea deplină a 
schemelor disponibile de burse şi a cotei-părţi pentru creşte-
rea participării romilor în învăţământul superior. Acest efort 
este necesar pentru eliminarea atitudinilor şi stereotipurilor 
sociale negative faţă de romi şi persoanele care fac parte din 
alte etnii minoritare, sporirea eforturilor de combatere a pre-
judecăţilor, inclusiv ale oficialii guvernamentali, cât şi pentru 
consolidarea şi promovarea toleranţei şi intensificarea dialo-
gului intercultural dintre diferite grupuri etnice. 

Reprezentarea 

Romii nu sunt reprezentaţi în Parlament şi, în afară forţelor de 
poliţie, nu există cote pentru recrutarea romilor în serviciul 
public, în pofida dreptului minorităţilor etnice la o reprezen-
tare aproximativ proporţională în sistemul executiv şi judi-
ciar. Recomandările includ: adoptarea unor măsuri speciale, 
cum ar fi obiective statutare electorale şi ale serviciilor publi-
ce, precum şi elaborarea unor programe speciale de instrui-
re, pentru a asigura o reprezentare proporţională a romilor şi 
a altor minorităţi subreprezentate în Parlament şi în serviciul 
public, inclusiv în sistemul judiciar. E necesară o intensificare 
a eforturilor de instruire a romilor neangajaţi pentru integra-
re pe piaţa muncii, inclusiv prin instruiri vocaţionale speci-
ale pentru anumite grupuri ţintă, e necesară şi reinstruirea 
acestora, prin programe de învăţare a limbii. Se recomandă şi 
crearea unor condiţii favorabile pentru antreprenoriat privat 
şi investiţii în comunităţile de romi, inclusiv măsuri de infra-
structură şi de împrumuturi pentru micro-afaceri.

Educaţia în limba minorităţii pentru integrarea 
socială

Principiul predării limbilor minorităţilor continuă să fie res-
pectat doar în şcolile în care limba rusă este limbă principală 
de instruire. Acest lucru duce la formarea unor persoane, ex-
ponente ale unor minorităţi etnice care posedă la nivel slab 
limba română (fiind de fapt a treia lor limbă), deşi predarea 
limbii române este obligatorie pentru toate şcolile. Printre 
minorităţile etnice este în creştere tendinţa de a se identifica 
cu minoritatea vorbitoare de limbă rusă şi de a renunţa la 
identitatea proprie distinctă. Ucrainenii trăiesc în comunităţi 
suficient de mari, dar predarea majorităţii disciplinelor pen-
tru ei se face în limba rusă. În consecinţă, elevii care apar-
ţin minorităţii ucrainene nu au întotdeauna acces la ore de 
predare a limbii ucrainene. Predarea limbilor minorităţilor 
la nivel preşcolar este, de asemenea, insuficientă. Este bine-
venită dezvoltarea „şcolilor experimentale”, în care o parte 
din predare se face în limba minorităţii (ucraineană, bulgară, 
ş.a.m.d.) şi unde se promovează multilingvismul. Este regre-
tabil faptul că posibilităţile de a învăţa limba găgăuză sunt 
limitate, iar limba romani nu este predată deloc. 

Limbile şi culturile ucraineană, găgăuză şi bulgară sunt pre-
date ca discipline de studiu într-un număr limitat de şcoli 
unde limba de instruire este rusa. Ucraineana sau bulgara 
sunt limbi de instruire doar pentru anumite clase în câteva 
şcoli experimentale. Nu există şcoli în care să fie predate 
limbile şi cultura romă, azeră sau tătară, iar calitatea predării 
limbii române pentru copiii care fac parte dintr-o minoritate 
este raportată ca fiind slabă. 



25

Argumente şi recomandări din partea organizaţiilor internaţionale privind grupurile vulnerabile

Predarea limbii române persoanelor ce aparţin unor mino-
rităţi etnice continuă să fie insuficientă, având drept urmare 
oportunităţi reduse de a participa eficient în activităţile pu-
blice şi social-economice. Şcolile unde instruirea este efec-
tuată parţial în altă limbă nu deţin resurse suficiente pentru 
predarea limbii române până la sfârşitul perioadei de studii, 
ceea ce afectează egalitatea de șanse la angajarea ulterioară 
în sectorul public şi privat a copiilor instruiţi în acele școli. 
Sistemul de predare în limbile minorităţilor este compromis 
din cauza lipsei generale de mijloace, cu precădere a manu-
alelor şcolare şi a instruirii adecvate a învăţătorilor.

Integrarea lingvistică a persoanelor ce aparţin minorităţilor 
etnice este o problemă substanţială deoarece aceste persoa-
ne nu posedă limba română la un nivel adecvat. Promovarea 
studierii limbii române merge mână în mână cu măsurile de 
protecţie şi dezvoltare a limbilor şi culturilor minorităţilor 
etnice. 

Se menţionează, de asemenea, faptul că Universitatea (bul-
gară) de Stat din Taraclia oferă studii pentru cel puţin 300 
studenţi, în special în domeniul istoriei, culturii şi limbii mi-
norităţii bulgare.

Pentru tătari este dificilă efectuarea unor activităţi de păs-
trare a limbii lor natale. Reprezentanţii minorităţii găgăuze 
susţin că eforturile depuse pentru păstrarea şi promovarea 
limbii şi culturii găgăuze sunt inadecvate. Aceste eforturi 
sunt necesare pentru ca minorităţile etnice, inclusiv grupu-
rile mai mici, să se bucure de posibilitatea de a-şi păstra şi 
dezvolta cultura şi limba.

Nu este suficientă satisfacerea necesităţilor persoanelor 
care aparţin unei minorităţi etnice. Acesta a fost cazul mi-
norităţii ucrainene, în special, precum şi al altor minorităţi 
mai mici din punct de vedere numeric. A existat şi lipsa pro-
gramelor TV în limbile minorităţilor etnice din zonele rurale, 
unde persoanele care aparţin minorităţilor etnice trăiesc în 
comunităţi substanţial de mari. Televiziunea publică conti-
nuă să transmită programe în diverse limbi ale minorităţilor 
(ucraineană, găgăuză, bulgară, romă şi rusă) precum şi un 
program în rusă despre toate minorităţile etnice.

Mai mult ca atât, ar trebui iniţiate dezbateri publice, în spe-
cial prin intermediul media, privind chestiuni de toleranţă şi 
dialog intercultural, fiind necesară combaterea intoleranţei 
şi urii, implicând atât persoanele ce aparţin majorităţii, cât şi 
minorităţilor populaţiei.

Recomandările incluse în studiu se referă la intensificarea 
eforturilor de a oferi oportunităţi adecvate copiilor ce fac 
parte dintr-o minoritate pentru a beneficia de instruire în 

propria lor limbă, precum şi în cea română, şi/sau de a studia 
limba şi cultura proprie pe durata întregului ciclu de educa-
ţie, inclusiv prin: (a) extinderea predării limbilor ucraineană, 
găgăuză şi bulgară în şcolile unde limba de instruire este 
limba română; (b) creşterea numărului de şcoli cu instruire 
în limbile minorităţilor etnice; şi (c) introducerea limbilor 
minorităţilor mici ca şi obiecte şcolare, atunci când există o 
cerere suficientă. Statul ar trebui să continue şi mai departe 
intensificarea eforturilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 
în limba română pentru copiii care provin din rândul mino-
rităţilor etnice. Se încurajează ratificarea planificată a Cartei 
Europene pentru Limbile Regionale sau Minoritare (şi apli-
carea acesteia pentru minorităţile mici).

Este recomandată dezvoltarea unui sistem multilingv de 
educaţie, inclusiv educaţie în limbile minorităţilor, dar şi de-
punerea eforturilor pentru a îmbunătăţi substanţial dispo-
nibilitatea şi calitatea predării în limba română, amplificarea 
eforturilor de promovare a dialogului interetnic şi a tole-
ranţei printre diverse grupuri etnice care trăiesc în circum-
scripţiile lor, în vederea eliminării discriminării. Toţi cetăţenii 
moldoveni trebuie să aibă oportunitatea de a învăţa limba 
română, pentru a putea să se integreze în societate şi să aibă 
o veritabilă egalitate a oportunităţilor; în acelaşi timp, ar tre-
bui evitată asimilarea care ar depriva minorităţile etnice de 
posibilitatea sau capacitatea de a folosi propria lor limbă.

Funcţionarii publici trebuie să cunoască mai multe limbi ale 
minorităţilor.

Există îngrijorări legate de încălcarea de către autorităţile au-
to-proclamatei republici transnistrene a drepturilor copiilor 
de a avea acces la educaţie în limba lor nativă, urmând închi-
derea şcolilor cu predare în limba română în grafie latină.

Religia

Grupuri religioase minoritare, inclusiv evreii 

Societatea moldovenească este deseori descrisă ca fiind to-
lerantă, însă unele probleme relatate în acest raport arată 
că există dificultăţi de conştientizare a conceptului de mani-
festare (exprimată sau înfăptuită) de intoleranţă sau rasism. 
Rasismul este deseori perceput în Moldova ca o noţiune ce 
acoperă doar abuzurile cele mai flagrante împotriva drep-
turilor omului, cum ar fi segregarea socială aprobată de stat, 
apartheidul sau nazismul. Cu toate acestea, rasismul şi discri-
minarea rasială evoluează continuu, afectând anumite gru-
puri nu doar pe baza rasei, dar şi în funcţie de religie, limbă, 
naţionalitate şi origine etnică, fie pe baza combinaţiei acestor 
caracteristici, şi pot apare în forme mai subtile, însă oricum 
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vătămătoare, simţite zi de zi. Au fost raportate ofense verbale 
de sorginte rasistă împotriva imigranţilor provenind din Afri-
ca şi Asia, dar şi cazuri de hărţuire de către poliţie a celor de 
religie musulmană.

Stereotipurile, prejudecăţile şi uneori limbajul care sugerează 
ura împotriva evreilor sau a străinilor continuă să fie disemina-
te de către unele instituţii de media, chiar dacă în adresa orga-
nelor de drept ale statului nu au parvenit încă plângeri pentru 
investigarea situaţiilor date. S-au raportat cazuri de circulaţie 
a unor materiale care incită la ură şi, în special, la antisemi-
tism, precum şi cazuri de profanare a unor cimitire evreieşti. 
Legislaţia existentă care vizează ura de rasă şi acţiunile mo-
tivate rasial este rareori aplicată, religiile netradiţionale fiind 
subiecte ale intoleranţei pe scară largă. Comunităţile evreieşti 
sunt îngrijorate de cazurile de profanare a cimitirelor şi pietre-
lor funerare, chiar dacă aceste comunităţi susţin că e greu de 
stabilit dacă aceste acte ar trebui percepute doar ca acţiuni de 
vandalism sau, dimpotrivă, ca acte antisemite. Comunităţile 
evreieşti, dar şi cele ale altor grupuri religioase minoritare, se 
confruntă cu problema restituirii proprietăţilor confiscate de 
regimurile anterioare. Lipsa generală a conştientizării faptului 
că ofensele rasiste constituie o problemă duce la perpetuarea 
acestui comportament ofensator. Se consideră că instruirea 
specifică a celor implicaţi în sistemul judiciar penal (poliţie, 
procuratură şi judecători) este necesară pentru a creşte gra-
dul de conştientizare al oficialităţilor cu privire la problemele 
de rasism, discriminare şi intoleranţă şi pentru a asigura că 
asemenea cazuri sunt tratate corespunzător. Unele surse au 
raportat acuzaţii de discriminare rasială din partea unor parti-
culari, în special împotriva imigranţilor din ţări africane si asia-
tice, aceste cazuri neajungând în faţa instanţelor.

În anul 2010, organizaţiile islamice nu au reuşit în demersul 
lor privind recunoaşterea Islamului ca religie. Doar în 2011 a 
fost înregistrat cultul islamic, ceea ce a împiedicat adepţii să 
îşi exercite în mod real dreptul de a se manifesta ca o religie 
şi să îşi creeze instituţii religioase, organizaţii şi asociaţii. Etni-
cii minorităţilor musulmane au cerut în mod repetat să le fie 
repartizat un loc special pentru a-şi îngropa morţii. Poliţia şi 
alte autorităţi comit uneori ingerinţe în activităţile grupurilor 
religioase pe motiv că aceste grupuri nu ar fi înregistrate, chiar 
dacă actul înregistrării nu ar trebui să reprezinte o precondiţie 
pentru a desfăşura astfel de activităţi. Membrii comunităţilor 
musulmane au fost cercetaţi în mod nejustificat de către re-
prezentanţii legii pentru că ar fi practicat religia în locuri pri-
vate, în timp ce dreptul musulmanilor de a face aceasta nu 
depinde de recunoaşterea oficială a cultului. Musulmanii sunt 
hărţuiţi de către reprezentanţii populaţiei majoritare sau de 

către cei aparţinând religiei majoritare, în special în mediul 
rural.

Reprezentanţii minorităţii musulmane protestează faţă de 
obstacolele administrative nejustificate şi disproporţionate 
în efortul lor de a li se recunoaşte cultul, în condiţiile în care 
autorităţile refuză să participe la un dialog deschis pe aceas-
tă problemă. Credincioşii musulmani se plâng de frecventele 
raiduri nejustificate ale poliţiei în lăcaşurile lor de cult. Com-
portamentul necorespunzător al poliţiei nu pare să fie inves-
tigat în mod sistematic şi sancţionat aşa cum ar fi necesar, 
iar în prezent nu există nici o instituţie independentă care să 
monitorizeze comportamentul poliţiei sau care să analizeze 
plângerile. Se iniţiază controale, inclusiv fiscale, iar frecvenţa 
acestora este disproporţionată în comparaţie cu cele efectu-
ate pentru alte grupuri din societate. Musulmanii mai sublini-
ază dificultatea identificării unor lăcaşuri de cult pentru a-şi 
practica religia, această problemă, printre altele, fiind cauzată 
de nerecunoaşterea oficială a cultului musulman. 

Recomandările aduc în atenţia autorităţilor faptul că actele 
antisemite sau motivate rasial ar trebui să fie monitorizate 
sistematic, investigate şi sancţionate corespunzător. Ar tre-
bui elaborat și adoptat un cadru legislativ anti-discriminare 
cuprinzător. Ar trebui luate măsuri ferme pentru combaterea 
tuturor formelor de intoleranţă (inclusiv cele manifestate în 
media şi în cadrul discursului politic) şi de a promova buna 
înţelegere şi respectul reciproc. Este necesar să se întreprindă 
acţiuni pentru facilitarea înregistrării minorităţii etnice mu-
sulmane, cum ar fi tătarii, în calitate de comunităţi religioase. 
Membrii minorităţilor etnice musulmane, precum tătarii, ar 
trebui să poată fi înmormântaţi în conformitate cu ritualurile 
religioase şi preferinţele lor.

Musulmanii, dar şi alte persoane care aparţin diferitelor cul-
te, trebuie să se bucure de dreptul real de a-și practica cultul, 
inclusiv de a-şi întemeia instituţii, organizaţii şi asociaţii religi-
oase. Trebuie luate măsuri pentru a combate toate formele de 
intoleranţă şi pentru a promova înţelegerea şi respectul reci-
proc, inclusiv respectul pentru diversitatea religioasă. În mod 
special ar trebui luate măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
intoleranţei şi discursurilor politice care promovează ura.

Este necesară implementarea unui program de instruire 
pentru toţi cei implicaţi în sistemul judiciar penal (poliţie, 
procuratură şi judecători) cu scopul de a creşte gradul de 
conştientizare a problemelor legate de rasism, discrimina-
re şi intoleranţă. Se recomandă completarea cadrului legal 
existent prin adoptarea unei legislaţii cuprinzătoare care să 
interzică discriminarea rasială într-o manieră precisă şi exha-
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ustivă pentru a asigura că toate domeniile vieţii sunt acoperi-
te - educaţie, acces la locuinţă, servicii publice, spaţii publice 
şi relaţii între indivizi. Autorităţile vor căuta modalităţi pentru 
a crea un sistem coerent de colectare a datelor cu scopul de 
a evalua situaţia diferitor minorităţi din Moldova şi de a sta-
bili amploarea manifestărilor de rasism şi discriminare rasială. 
Există o lipsă generală de informaţii cu privire la istoria şi cul-
tura minorităţilor etnice, aceasta afectând nu doar copiii din 
interiorul acestor grupuri, dar şi pe cei care studiază în şcolile 
speciale pentru grupurile minoritare; copiii trebuie să devină 
conştienţi de istoria şi cultura diverselor minorităţi etnice care 
trăiesc în ţară, ca de exemplu ucrainenii, bulgarii, găgăuzii, ro-
mii şi evreii. La toate nivelurile şi în cadrul tuturor disciplinelor 
şcolare ar trebui promovată educaţia în domeniul drepturilor 
omului şi, în special, principiul nediscriminării şi necesitatea 
combaterii rasismului şi intoleranţei.

Genul

Discriminarea şi ura faţă de persoanele LGBT

Discriminarea bazată pe orientarea sexuală pare să fie răs-
pândită pe scară largă, iar violenţa şi ura faţă de homosexu-
ali reprezintă un motiv de îngrijorare. 

Trebuie să fie asigurate măsuri punitive pentru infracţiuni-
le motivate de ură ca acte de intoleranţă şi incitare la ură şi 
violenţă din cauza orientării sexuale. E nevoie să se asigure 
respectarea strictă a măsurilor legale şi administrative exis-
tente. Programele de instruire şi directivele administrative 
trebuie să comunice în mod constant autorităţilor şi per-
soanelor implicate mesajul că instigarea la ură şi violenţă nu 
vor fi tolerate şi vor fi sancţionate. Măsurile de combatere 
a discriminării bazate pe orientarea sexuală ar trebui adop-
tate într-o formă care include programe de instruire pentru 
ofiţerii de poliţie şi profesioniştii din domeniul asigurării ser-
viciilor medicale.

Inegalitatea de gen

În Moldova, în timp ce femeile în general se confruntă cu 
discriminarea de gen, anumite grupuri de femei se confrun-
tă cu forme suplimentare de discriminare, marginalizare şi 
excluziune socială bazată pe motive suplimentare, cum ar fi 
rasă, identitate etnică sau religioasă, dizabilitate, etc. Cu toate 
acestea, chiar şi discriminarea cauzată de astfel de factori este 
bazată pe gen. Astfel, în 2006, Comitetul ONU pentru elimina-
rea discriminării împotriva femeilor şi-a exprimat îngrijorarea 
cu privire la o serie de aspecte, inclusiv:

	 Feminizarea tot mai mare a sărăciei, în special în 
rândul grupurilor vulnerabile de femei, cum ar fi 
femeile din mediul rural, femeile care conduc singure 
gospodăriile, femeile care aparţin unor grupuri etnice, 
în special femeile rome, femeile cu dizabilităţi şi 
femeile în etate;

 Prevalenţa violenţei în familie şi lipsa căilor eficiente 
de atac şi a asistenţei juridice adecvate în caz de 
încălcare, a atitudinilor patriarhale larg răspândite şi 
a stereotipurilor adânc înrădăcinate privind rolurile şi 
responsabilităţile femeilor şi bărbaţilor în familie şi în 
societate;

 Disponibilitatea limitată a datelor statistice dezagregate 
în funcţie de sex, etnie şi de vârstă, şi pe zonele urbane 
şi rurale.

Nivelul de participare a femeilor pe piaţa muncii rămâne re-
dus considerabil faţă cel al bărbaţilor şi, drept rezultat parţial, 
persistă un număr semnificativ de discrepanţe salariale între 
femei şi bărbaţi. Inegalitatea de gen continuă în diferenţa de 
salarii între femei şi bărbaţi, în pofida Legii Salarizării nr. 847 
din 14 februarie 2002, care interzice discriminarea pe criterii 
de sex în stabilirea retribuţiei muncii. 

În pofida nivelului avansat de educaţie a femeilor, situaţia 
femeilor pe piaţa forţei de muncă se caracterizează printr-o 
rată de şomaj feminin în creştere, precum și prin concentrarea 
femeilor în sectoarele publice prost plătite, cum ar fi servicii 
medicale, asistenţă socială şi de educaţie. Aceste elemente 
adâncesc diferenţa de salarizare între femei şi bărbaţi, atât în 
sectorul public, cât şi în cel privat. Numărul de femei în funcţii 
de conducere în viaţa politică şi publică rămâne scăzut, inclu-
siv în Parlament, în serviciile publice şi în sistemul judiciar. 

Recomandările stabilesc obiective concrete şi mecanisme de 
accelerare a participării egale a femeilor la viaţa publică şi po-
litică la toate nivelurile. Pentru societate, ca un tot întreg, este 
importantă participarea deplină şi egală a femeilor în struc-
turile de conducere la toate nivelurile decizionale, ceea ce ar 
asigura accesul egal al femeilor pe piaţa forţei de muncă şi 
categorii egale de plată pentru munca cu valoare egală.

Pentru crearea oportunităţilor egale pentru femei şi bărbaţi 
pe piaţa forţei de muncă prin implementarea, printre altele, 
a unor măsuri temporare speciale, se fac eforturi de a elimina 
segregarea profesională, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, 
şi de a restrânge şi exclude diferenţa de salarizare între femei 
şi bărbaţi. Sunt încurajate creşterile salariale suplimentare în 
sectoarele de angajare în funcţii publice dominate de femei şi 
asigurarea plăţii egale pentru muncă cu valoare egală.
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Violenţa în familie împotriva femeilor

Există îngrijorări privind prevalenţa violenţei, inclusiv a vi-
olenţei în familie, împotriva femeilor, şi lipsa de disponibi-
litate a datelor actualizate separate pe sex care ar include 
toate formele de violenţă împotriva femeilor. Violenţa împo-
triva femeilor rămâne un fenomen larg răspândit; legislaţia 
existentă nu defineşte „violenţa în familie” drept infracţiune 
specifică. O problemă este şi persistenţa violenţei împotriva 
femeilor şi copiilor, inclusiv violenţa în familie, şi intervenţiile 
sporadice ale autorităţilor publice vizate.

Lipsa centrelor de criză pentru victimele violenţei în familie 
este, de asemenea, un motiv de îngrijorare. Victimele violen-
ţei în familie nu au acces la mijloace imediate de remediere 
şi protecţie, inclusiv acces la un număr suficient de adăpos-
turi sigure şi la servicii de asistenţă juridică. Numărul şi ca-
pacitatea adăposturilor pentru victimele violenţei în familie 
sunt limitate, iar intervenţia poliţiei are loc numai în cazurile 
în care violenţa în familie a condus la un prejudiciu grav.

Se recomandă ca autorităţile să creeze adăposturi suplimen-
tare, să furnizeze servicii de consiliere gratuită şi alte măsuri 
ce ar fi necesare pentru protecţia victimelor. Este necesară 
organizarea instruirilor privind gestionarea violenţei în fami-
lie cu accent pe aspectele de gen pentru toţi profesioniştii 
implicaţi în astfel de cazuri, inclusiv ofiţeri de poliţie, procu-
rori, judecători şi asistenţi sociali.

Persoane cu HIV

Este îngrijorător faptul că persoanele cu HIV sunt supuse 
discriminării şi stigmatizării, inclusiv în domeniul educaţiei, 

angajării în câmpul muncii, cazării şi asistenţei medicale. Se 
atestă şi creşterea cazurilor de HIV/SIDA şi a bolilor cu trans-
mitere sexuală (BTS). 

S-a propus ca eforturile de combatere a răspândirii HIV/SIDA 
şi a altor boli cu transmitere sexuală să fie extinse inclusiv 
prin intermediul campaniilor de informare publică şi prin 
introducerea obiectului de educaţie sexuală în şcolile din 
zonele rurale. Acest fapt ar asigura implementarea eficientă 
a programelor de prevenire şi combatere a consumului de 
droguri în rândul tinerilor şi ar duce la adoptarea acţiunilor 
de abordare a problemei stigmatizării persoanelor care tră-
iesc cu HIV prin intermediul campaniilor de sensibilizare în 
problema HIV/SIDA. Concomitent cu alte acţiuni, e nevoie 
de eliminarea interdicţiei de înfiere a copiilor infectaţi cu 
HIV/SIDA, precum şi a altor legi şi reglementări discrimina-
torii referitoare la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. 

Persoane cu dizabilităţi mintale

Există semne de îngrijorare cu privire la tratamentul pacien-
ţilor psihiatrici, inclusiv lipsa garanţiilor legale şi persistenţa 
condiţiilor proaste în instituţiile de plasament pentru per-
soanele care necesită tratament medical forţat, precum şi 
lipsa monitorizării independente în astfel de locuri de pri-
vaţiune de libertate. Republicii Moldova i s-a recomandat 
să îmbunătăţească condiţiile de întreţinere a pacienţilor 
în instituţiile psihiatrice şi să asigure vizitele organismelor 
independente de monitorizare la locurile de plasare a pa-
cienţilor cu probleme mintale pentru tratament involuntar, 
în vederea asigurării implementării adecvate a garanţiilor 
prevăzute pentru protejarea drepturilor acestor pacienţi şi 
pentru elaborarea formelor alternative de tratament.
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Implicaţiile 
descentralizării 
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Gradul actual de descentralizare a politicilor: 

Serviciile educaţionale preuniversitare sunt acordate de şcoli 
(fondate de autorităţi raionale, primării), grădiniţe Circa 70% 
din finanţe provin din transferurile de la guvernul central, 
restul – de la administraţia locală. Sprijinul indirect este ofe-
rit de primării şi autorităţi raionale, în timp ce sprijinul me-
todologic vine de la autorităţile raionale şi de la Ministerul 
Educaţiei. Conţinutul educaţional şi curricular, schemele de 
personal sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, în timp ce 
școlile pot lua decizii pentru doar circa 5% din componen-
tele curriculumului.

Politicile de bunăstare sunt manifestate prin transferuri de 
alocaţii în numerar şi prin servicii sociale. Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor sunt au-
torităţile care elaborează politicile în domeniu. Alocaţiile în 
numerar sunt transferate, iar eligibilitatea cetăţenilor pentru 
acestea este evaluată de către agenţiile raionale descon-
centrate ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS). O 
excepţie este programul de ajutor social (Legea nr. 133 în 
vigoare din 2009), prin care eligibilitatea este evaluată de 
către asistenţii sociali ai primăriilor, achitările fiind făcute din 
bugetul de stat prin intermediul CNAS. Prestarea de servicii 
sociale se face de către asistenţi sociali raionali sau ai primă-
riilor, care sunt finanţaţi parţial de către autorităţile locale şi 
parţial de autorităţile centrale.

Serviciile de sănătate sunt furnizate de către spitalele raiona-
le (autorităţile locale sunt fondatoarele spitalelor licenţiate 
de către agenţia centrală de stat de specialitate) şi centre-
le pentru medicii de familie. 95% din finanţări provin de la 
bugetul central prin contractele Camerei Naţionale de Asi-
gurări Medicale (CNAM), iar spitalele raionale gestionează 
finanţele pentru centrele medicilor de familie. Autorităţile 
raionale plătesc unele costuri indirecte ale spitalelor raiona-
le. Centrele epidemiologice de medicină preventivă stabilite 
în raioane sunt finanţate direct de la bugetul de stat.

Implicaţiile descentralizării 

Serviciile poliţieneşti sunt furnizate de către comisariatele de 
poliţie în toate oraşele şi în centrele raionale, precum şi de 
către poliţiştii de sector în fiecare primărie. Poliţia raională şi 
comisariatele de poliţie sunt finanţate în volum de 70% de 
la stat, iar restul – de către autorităţile raionale. Poliţia este în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Politicile fiscale sunt implementate de către autorităţile fis-
cale raionale (agenţii desconcentrate), iar cele privind impo-
zitele locale – de către colectorii de taxe la nivel de primării, 
plătiţi de către primării. Autorităţile raionale şi primăriile au 
o autoritate limitată asupra stabilirii impozitelor şi taxelor 
locale. Baza fiscală a autorităţilor locale se limitează la impo-
zitul pe venit al persoanelor fizice şi impozitul pe profit (pro-
centul este stabilit prin legea anuală cu privire la buget). 

Politicile de mediu sunt implementate de către Agenţia Eco-
logică, agenţie desconcentrată. 

Politicile de autorizare a construcţiilor sunt realizate de către 
autorităţile raionale şi primării. Autorizaţiile sunt eliberate 
de primării, iar proiectele sunt aprobate de către secţiile de 
arhitectură din cadrul autorităţilor raionale, cu un număr 
de certificate care urmează să fie obţinute de la agenţiile 
desconcentrate (serviciul ecologic, inspecţia în construcţii, 
etc.).

Politicile de infrastructură şi drumuri pentru teritoriul auto-
rităţilor raionale şi locale sunt determinate de raion şi pri-
mării. Întreţinerea drumurilor locale este responsabilitatea 
autorităţilor locale şi raionale.

Politicile judiciare sunt elaborate şi implementate de către 
autorităţile publice centrale. Nu este prevăzută nici o atribu-
ţie judiciară autorităţilor locale.
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Implicaţiile descentralizării 

Tabelul privind prestarea serviciilor şi politicilor la nivel local:

Serviciul
Gradul de 

descentralizare
Rolul raionului, primăriei Concluzia

1. Învăţământ 
preuniversi-
tar: grădiniţe, 
şcoli

Prestare delegată autorităţilor 
locale (nivelul 1 executori, 
nivelul 2 supraveghere). Strict 
reglementată, finanţată şi su-
pravegheată de către guvernul 
central.

Fondatorii şcolilor, grădini-
ţelor prevăd cheltuieli, de-
termină 5% din curriculum

Opţiune fezabilă pentru a descentraliza în continuare curri-
culumul, reglementarea suplimentară a controlului. Bazele 
fiscale înguste fac în continuare descentralizarea imposibilă. 

Capacitate limitată (numai elemente de reglementare, sub-
venţie limitată). Rolul autorităţilor centrale este determinant 
asupra rezultatelor politicilor educaţionale. 

2. Politici de 
bunăstare: 
prestaţii, 
servicii 

Prestarea şi eligibilitatea poli-
ticilor de prestaţii desconcen-
trate (excepţie – mijloacele 
ajutorului social, evaluare 
testată de către autorităţile 
locale). Serviciile sunt delegate 
şi strict reglementate şi supra-
vegheate. 
Serviciile sunt prestate prin 
cota de finanţare de stat şi 
alocaţii locale. 

Autorităţile locale sprijină 
asistenţii sociali la primării 
(cheltuieli indirecte), auto-
rităţi raionale

Opţiune fezabilă de descentralizare a viitoarei reglementări 
a serviciilor sociale şi a supravegherii lor. Baza fiscală îngustă 
face imposibilă achitarea prestaţiilor; capacitatea redusă 
de administrare a acestora. Administrarea eligibilităţii be-
neficiarilor la accesarea alocaţiilor şi ajutoarelor ar putea fi 
îmbunătăţită. 

Capacitate limitată, însă există disponibilitatea premizelor, 
sprijinul politic şi administrativ. Rolul determinant al autori-
tăţilor centrale asupra rezultatelor politicilor sociale.

3. Servicii în 
sănătate

Prestare desconcentrată Autorităţile raionale sunt 
fondatoare ale spitalelor 
raionale

Opţiune fezabilă pentru a extinde suportul de cheltuieli 
şi rolul delegat al autorităţilor raionale, dar privatizarea 
şi liberalizarea reprezintă opţiuni mai bune. Autorităţile 
locale au un rol foarte limitat. Autorităţile centrale au rolul 
determinant. 

4. Servicii 
poliţieneşti 

Prestare desconcentrată Primăria prevede cheltuieli 
pentru activitatea poliţişti-
lor de sector

Nu există roluri fezabile pentru extinderea autorităţilor loca-
le. Rolul autorităţilor centrale este unul cheie. 

5. Politicile 
fiscale 

Centralizat. Bugetul anual 
stabileşte tipul şi cuantumul 
taxelor locale.

Autorităţile raionale colec-
tează impozitele şi taxele 
locale, stabilesc scutiri de 
taxe locale

Extinderea bazei fiscale pentru autorităţile locale ar putea 
fi o opţiune. Transferul de active către autorităţile locale, 
inclusiv în scopuri de impozitare ar putea fi, de asemenea, o 
opţiune. 

Rolul autorităţilor locale ar putea creşte, fiind totuşi destul 
de complex şi, astfel, contribuind la alte tipuri de politici.

6. Autorizaţii 
construcţii, 
clădiri

Descentralizat nivelul 2, 
reglementat centralizat

Primăria eliberează 
autorizaţii de construcţie

Rolul autorităţilor locale este substanţial în menţinerea 
drumurilor de importanţă locală. 

Dezvoltarea infrastructurii de către autorităţile locale trebuie 
să fie sensibilă la categoriile vulnerabile.

7. Mediul Desconcentrat Nici un rol Nici un rol posibil pentru autorităţile locale.

8. Drumuri, 
apă 

Descentralizată pentru 
drumuri locale

Întreţinerea drumurilor 
locale 

Bazele fiscale înguste limitează capacitatea de acţiune a 
autorităţilor locale. Dezvoltarea infrastructurii de către 
autorităţile locale trebuie să fie sensibilă la categoriile 
vulnerabile.

9. Politici 
judiciare

Centralizat Absent sau identificat prin 
colectarea de informaţii sau 
sprijin

Rolul autorităţilor centrale este substanţial. 
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Descentralizarea şi impactul posibil asupra 
grupurilor vulnerabile

Posibila descentralizare poate schimba rolul autorităţilor 
locale. Autorităţile locale (la nivel de raion) ar putea deveni 
mai implicate în lansarea de politici prin delegare sau prin 
extinderea capacităţii fiscale. În acelaşi timp, delegarea, des-
centralizarea în mai multe cazuri înseamnă mai multe resur-
se în gestiune şi servicii în administrare. 

Versiunea curentă a Strategiei Guvernului privind Descen-
tralizarea nu cuprinde o explicare specifică a eforturilor de 
descentralizare în fiecare domeniu. Strategia stabileşte prin-
cipiile şi definiţiile importante ale descentralizării şi domeni-
ile cheie pentru intervenţie. Evaluarea posibilă a impactului 
strategiei de descentralizare ar putea fi realizată doar odată 
cu definirea prevederilor specifice ale procesului de descen-
tralizare. De asemenea, Strategia de descentralizare poate 
prevedea centralizarea unor servicii, dar acesta este un alt 
subiect de studiu. 

Concluziile diverselor cercetări privind posibilul impact al 
descentralizării asupra grupurilor vulnerabile sunt diverse. 
În linii generale, procesul descentralizării mai curând inclu-
de, în cea mai mare parte, procesul împărtăşire a competen-
ţelor şi de cooperare dintre administraţia publică centrală şi 
cea locală, decât descentralizarea totală. Câteva consideraţii 
de bază în acest sens includ: 

1) necesitatea unui grad mai mare de eficienţă a serviciilor 
administraţiei locale, tehnici de management 
îmbunătăţite sau elaborarea de noi norme de etică 
administrativă modernă; 

2) o participare publică mai mare, transparentizarea 
activităţii municipalităţilor şi stabilirea de contacte 
directe cu cetăţenii reprezintă obiective prioritare ale 
reformei; 

3) este necesară profesionalizarea personalului 
administraţiei locale şi organizarea serviciilor 
municipale. 

Procesele de descentralizare în domeniul educaţiei în zona 
Europei Centrale arată că la nivel local nu există suficiente 
informaţii şi abilităţi de a gestiona procesul şi sistemele, iar 
abordările de evaluare şi monitorizare deseori lipsesc. Rela-
ţiile dintre autorităţile locale şi centrale rămân a fi mai cu-
rând formale, decât de cooperare, iar în cursul procesului de 
transformare mecanismele de sprijin lipsesc, fiind necesară 
implicarea autorităţilor centrale şi asigurarea sprijinului de 
reglementare şi echilibrare a posibilelor inegalităţi. 

Descentralizarea în domeniul sănătăţii, în contextul euro-
pean, pare să reflecte un model tot mai popular de renunţa-
re la conceptele de bază de descentralizare, recentralizând 
funcţiile importante ce ţin de finanţare şi controlul calităţii 
din cauza presiunii exercitate de necesitatea inovării, intro-
ducerii tehnologiilor mai eficiente, precum şi fiind că politica 
mixtă de participare a autorităţilor centrale-locale în presta-
rea serviciilor este abordarea cea mai adecvată.  

Descentralizarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi 
arată că procesul poate fi marcat de atitudini de nesiguranţă 
şi neîncredere profundă din partea persoanelor cu dizabi-
lităţi. În contextul local, acest tip de reforme pentru acest 
tip de servicii ar necesita investiţii substanţiale şi un anga-
jament pe termen lung din partea autorităţilor centrale în 
crearea sistemului de îngrijire în baza comunităţii. 

În concluzia unui studiu se arată că în ţările cu un nivel foarte 
mare de centralizare, unde autorităţile centrale controlează 
strict bugetul şi cheltuielile, necesităţile comunităţilor locale 
sunt slab abordate în ceea ce priveşte educaţia, accesul la 
resurse, etc. Alte surse subliniază faptul că descentralizarea 
impune autorităţilor locale diverse provocări, cum ar fi ine-
ficienţa şi lipsa entuziasmului în îndeplinirea atribuţiilor lor, 
pe motiv că: 

a) administraţia locală ar putea să nu fie neapărat 
capabilă să îşi extindă sursele existente de venit; 

b) chiar şi în cazul creşterii veniturilor administraţiei 
locale, acestea deseori nu deţin autoritatea şi 
competenţa de a stabili propriile lor surse de venituri; 

c) lipseşte personalul capabil să gestioneze bugetele 
locale; 

d) descentralizarea este desfăşurată fără mecanisme 
adecvate de susţinere a procesului; 

e) persistă imparţialitatea la nivel local faţă de 
unele grupuri din cadrul comunităţilor şi lipsesc 
instrumentele adecvate de abordare a acestora. 

Unele tipuri de descentralizare s-ar putea confrunta cu lipsa 
resurselor suficiente, atunci când autorităţile centrale au so-
licitat acordarea sprijinului corespunzător. 

Un studiu desfășurat la nivel local a constatat că descentrali-
zarea are consecinţe atât pozitive, cât şi negative, și anume: 

1) descentralizarea poate să intensifice prejudecăţile 
locale şi marginalizarea grupurilor vulnerabile locale; 

2) dacă nu este reglementată în modul corespunzător, 
descentralizarea nu generează o mai mare participare 
în domeniul educaţiei şi nu are, practic, nici un efect 
asupra responsabilizării;, 
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3) dacă nu se asigură o coordonare cu rolurile autorităţilor 
centrale, în acordarea serviciilor sociale/medicale nu 
va putea fi observat nici un progres; 

4) administraţia locală nu poate atrage personal adecvat 
pentru prestarea serviciilor. 

Acest studiu demonstrează necesitatea asumării de către 
autorităţile centrale a rolului de participare şi facilitare în 
procesul de prestare a serviciilor de către autorităţile locale. 
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Tabelul de mai jos prezintă situaţiile ipotetice şi analiza acestora. Detaliile concrete ale impactului posibil al descentralizării de-
pind foarte mult de situaţia grupurilor vulnerabile. De asemenea, impactul depinde de tipul grupului vulnerabil. Se recomandă 
efectuarea unei analize direcţionate a impactului social pentru fiecare grup separat în baza politicii propuse de descentralizare. 

Concluzii

Schema: Matricea analizei impactului asupra drepturilor omului (AIDO) 
pentru procesul de descentralizare (posibile scenarii)

Cea mai bună opţiune propusă 
pentru descentralizarea 

Grupurile vulnerabile afectate 
(identificate pe grupuri)

Măsura complementară 
(posibilitatea îmbunătăţirii 

situaţiei vulnerabile)
Concluzia

Serviciile de sănătate: Liberaliza-
rea asistenţei medicale primare, 
coordonarea acesteia de către 
autorităţile raionale
Programe de sănătate implemen-
tate de către Ministerul Sănătăţii 
şi CNAM cu implicarea centrelor şi 
serviciilor medicilor de familie

Sărăcia: a) persoanele în etate, 
b) gospodăriile numeroase ,
 c) copiii;
Vârsta: a) bătrânii, b) tinerii, 
c) copiii;
Dizabilitatea: a) persoanele cu 
dizabilitate mintală, 
b) copiii cu dizabilitate

CNAM va stimula prin indicatorii 
de performanţă serviciile orien-
tate spre grupurile vulnerabile
Programele guvernamentale axa-
te pe aceste grupuri vulnerabile 
în cooperare cu autorităţile loca-
le şi prin programe administrate 
de CNAM

Descentralizarea 
serviciilor de 
sănătate este 
puţin probabilă. 
Totuşi, măsurile 
propuse vor avea 
un impact pozitiv 
asupra grupurilor 
vulnerabile

Serviciile sociale:
Prestarea şi administrarea servicii-
lor de către autorităţile locale
Gestionarea procesului de stabi-
lire a eligibilităţii pentru servicii 
sociale

Sărăcia: a) bătrânii, b) gospodăriile 
numeroase, c) copiii;
Vârsta: a) bătrânii, b) tinerii, 
c) copiii;
Dizabilitatea: a) persoanele cu 
dizabilitate mintală, 
b) copiii cu dizabilitate;
Regiunile rurale: a) copiii de vârstă 
şcolară, b) populaţia activă

Programele guvernului prin care 
se acordă granturi autorităţilor 
locale pentru crearea serviciilor 
sociale, cu indicatorii vulnerabili-
tăţii anexaţi
Asistenţii sociali elaborează hăr-
ţile comunităţii cu reprezentarea 
grupurilor vulnerabile

Există o atitudine 
pozitivă faţă de 
descentralizarea 
socială

Serviciile educaţionale:
Prestarea serviciilor educaţionale 
de către o reţea descentralizată 
de şcoli
Descentralizarea parţială a curri-
culumului şi aspectului lingvistic 
curricular (proporţia mai mare a 
obiectelor studiate în limba româ-
nă şi nativă)

Regiunile rurale: a) copiii de vârstă 
şcolară;
Limba/etnia: a) romii, b) bulgarii, 
c) ucrainenii, d) găgăuzii, 
e) moldovenii din Transnistria;
Dizabilitatea: a) copiii cu dizabili-
tăţi

Guvernul va acorda granturi şi va 
asigura monitorizarea normativă 
a utilizării acestora pentru pro-
movarea integrării şi dezvoltării 
identităţii
Cartografierea comunităţilor cu 
reprezentarea grupurilor vulne-
rabile

Această descen-
tralizare pare a fi 
la moment puţin 
probabilă, dar 
măsurile propuse 
ar avea un impact 
pozitiv asupra 
grupurilor vulne-
rabile

Serviciile poliţieneşti:
Parteneriat dintre poliţie şi comu-
nitate
Menţinerea ordinii publice în 
comunitate în responsabilitatea 
autorităţilor municipale
Servicii corecte şi sensibile la 
drepturile omului

Genul: a) LGBT, b) trafic de fiinţe 
umane, violenţa în familie;
Religia: a) musulmani, 
b) creştini neortodocşi, c) evrei

Elaborarea şi adoptarea unor 
ghiduri şi reguli detaliate pentru 
menţinerea ordinii publice sensi-
bile la drepturile omului
Cartografierea comunităţii cu 
reprezentarea grupurilor vulne-
rabile

Măsura propusă 
este puţin proba-
bilă, dar va avea 
un impact pozitiv 
asupra grupurilor 
vulnerabile
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Propuneri generice

1) (participare/reprezentare) procesul electoral în consiliile 
locale ar trebui să includă cote (locuri rezervate) pentru 
participarea grupurilor vulnerabile, condiţionate prin-
tr-un anumit procent (începând cu 5-7%) din populaţia 
grupului vulnerabil; 

2) (participare/reprezentare) funcţiile publice neelective 
trebuie să facă obiectul unui program de reprezentare 
mai bună a grupurilor vulnerabile sau cel puţin de de-
semnare a persoanelor responsabile de gestionarea in-
tereselor grupurilor vulnerabile ca poziţii neremunerate 
sau remunerate; 

3) (responsabilitate/transparenţă) procesul de elaborare 
a politicilor guvernamentale şi a deciziilor autorităţilor 
regionale ar trebui să cuprindă componenta analizei im-
pactului asupra grupurilor vulnerabile (sau mai generic, 
Analiza Impactului asupra Drepturilor Omului), deciziile 
autorităţilor centrale care afectează comunităţile locale 
sunt supuse analizei impactului asupra vulnerabilităţii; 

4) (responsabilitate/transparenţă) deciziile autorităţilor 
locale sunt supuse publicării şi disponibilităţii pentru 
revizuire de către părţile interesate şi grupurile vulne-
rabile, inclusiv cele ce ţin de proiectarea şi reproiectarea 
hotarelor teritoriale legate de utilizarea şi exploatarea 
activelor şi a resurselor; 

5) descentralizarea unui anumit procent din conţinutul 
educaţional curricular (şi lingvistic), a curriculumului 
local (până la 30%), la discreţia autorităţilor raionale 
şi locale, cu fonduri corespunzătoare de la autorităţile 
centrale pentru inovare; 

6) descentralizarea procesului de determinare a eligibilită-
ţii programelor sociale şi alocaţiilor în numerar,  cu crite-
riile stabilite de guvernul central; 

7) introducerea cotei de participare şi reprezentare a gru-
purilor vulnerabile în consiliile locale prin rezervarea lo-
curilor (când proporţia grupurilor vulnerabile ajunge la 
un anumit procent, să spunem 5-10%, iar procesul elec-
toral nu generează reprezentarea grupului vulnerabil) 
sau distribuţia proporţională a locurilor; 

8) accesibilitatea granturilor şi subvenţiilor guvernamentale 
centrale pentru autorităţile locale la crearea de centre co-
munitare pentru a servi nevoilor grupurilor vulnerabile; 

9) posibilitatea pentru autorităţile locale de primul nivel de 
a înfiinţa centre ale medicilor de familie şi puncte medi-
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cale cu fonduri de la Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină (CNAM). 

10) Date statistice îmbunătăţite dezagregate pe multiple di-
mensiuni ale vulnerabilităţii: teritoriu, etnie, vârstă, gen, 
dizabilităţi şi altele vor fi folosite pentru formularea, im-
plementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de 
descentralizare. Datele despre diferite grupuri vulnera-
bile ar putea fi colectate prin intermediul statisticilor ofi-
ciale, din diferite tipuri de surse administrative, inclusiv 
Registrul Gospodăriilor Casnice (Biroul Naţional de Sta-
tistică), indicatorii socio-economici vizând condiţiile de 
viaţă ale comunităţilor şi indicele de deprivare a ariilor 
mici SADI (Ministerul Economiei), bazele privind asisten-
ţa socială şi persoanele cu dizabilităţi (Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei), precum şi prin cercetări 
calitative şi studii cantitative selective în comunităţi, în 
special în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casni-
ce, Studiului Pieţei Forţei de Muncă, etc. Capacităţile Bi-
roului Naţional de Statistică, ale ministerelor de resort şi 
APL ar trebui să fie dezvoltate în modul corespunzător.

Propuneri pentru grupurile vulnerabile specifice

1) Romii din comunităţile rurale se confruntă cu factori 
multipli de vulnerabilitate. Copiii romi se confruntă cu 
accesul inegal la educaţie adecvată şi la serviciile de să-
nătate,  un grad mai ridicat de sărăcie şi lipsa de oportu-
nităţi pentru dezvoltare culturală. 

Populaţia romă rurală se confruntă cu şomaj şi acces limitat la 
resurse administrative: 

 Descentralizarea unui anumit procent al conţinutu-
lui curricular educaţional lingvistic, la decizia auto-
rităţilor locale, sprijinit prin programe guvernamen-
tale dedicate, care va veni suplimentar la fondurile 
deja alocate.

Populaţia romă rurală este mai mult probabil să fie mai săracă 
decât alte grupuri şi comunităţi etnice: 

 Descentralizarea procesului de determinare a eligi-
bilităţii pentru alocaţiile sociale în numerar pentru 
a reduce costurile de pregătire a documentelor de 
către romi; 

 Introducerea de cote numerice pentru a îmbunătă-
ţi reprezentativitatea aleşilor romi (un loc rezervat, 
dacă populaţia romă constituie un anumit % din po-
pulaţia localităţii), crearea organelor de auto-guver-
nare în unele comunităţi. 

2) Persoanele cu dizabilităţi grave, în special copiii, se con-
fruntă o vulnerabilitate multiplă care include excluderea 
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din societate, sărăcia, stigmatizarea şi accesul limitat la 
serviciile publice: 

	Descentralizarea procesului decizional privind intro-
ducerea de asistenţi sociali personali pentru a ajuta 
integrarea copiilor în şcolile generale, privind accesul 
la fondurile corespunzătoare ale guvernului central, 

	Descentralizarea procesului de determinare a eligi-
bilităţii pentru alocaţiile sociale în numerar pentru a 
reduce costurile de pregătire a documentelor, 

	Accesibilitatea granturilor şi subvenţiilor guverna-
mentale centrale pentru autorităţile locale la crearea 
centrelor comunitare pentru deservirea grupurilor 
vulnerabile. 

3) Minorităţile etnice se confruntă cu problema 
vulnerabilităţii în ceea ce priveşte accesul la educaţia 
lingvistică integrată, nu beneficiază de predarea în lim-
ba română: 

	Descentralizarea unui anumit procent al conţinutu-
lui curriculumului educaţional lingvistic la decizia 
autorităţilor locale, sprijinit prin programe guverna-
mentale dedicate (pentru limba nativă) şi ridicarea 
ponderii studieri unor obiecte în limba română, 

4) Persoanele în etate se confruntă cu vulnerabilitatea bu-
nei integrări în societate, iar unii se confruntă cu sără-
cia: 

	Descentralizarea procesului de determinare a eligi-
bilităţii pentru programele sociale şi a prestaţiilor 
băneşti pentru a reduce costurile de pregătire a do-
cumentelor,

	Suport pentru crearea de centre sociale comunitare 
sprijinit de fondurile corespunzătoare de la autorită-
ţile locale şi centrale. 

5) Copiii şi femeile traficate se confruntă cu vulnerabilita-
tea cauzată de sărăcie, stigmatizare, abandon social şi 
familial şi dificultatea reintegrării: 

	Suport pentru crearea de centre sociale comunitare 
prin alocarea de fonduri corespunzătoare de la auto-
rităţile locale şi centrale pentru a reintegra victimele 
şi a informa cu privire la consecinţele traficului. 

6) Copiii social abandonaţi în situaţie dificilă: 

	Suport pentru crearea de centre sociale comunitare 
cu fonduri corespunzătoare de la autorităţile locale 
şi centrale pentru a ajuta la integrarea socială şi a 
face faţă dificultăţilor. 

7) Femeile se confruntă cu cazuri de violenţă în familie: 

	Suport pentru crearea de centre de adăpost şi de 
asistenţă juridică, susţinut prin fonduri corespunză-
toare ale autorităţilor locale şi centrale pentru a ajuta 
victimele să facă faţă procesului de protecţie şi rein-
tegrare.



42



43



44

Rezumat al Studiului asupra vulnerabilităţii 

„Taxonomia şi posibilele implicaţii ale politicilor 
de descentralizare asupra 
grupurilor vulnerabile din Moldova“

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 promo-
vare 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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