
STUDIU SOCIOLOGIC ASUPRA FEMEILOR ŞI BĂRBAŢILOR, REPREZENTANŢI AI GRUPURILOR VULNERABILE, ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 

LOCALE DIN PERSPECTIVA DREPTURILOR OMULUI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ NEEDITATĂ 

1 

 

Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată 

 

 

 

RAPORT 

pe 

STUDIUL SOCIOLOGIC 

ASUPRA FEMEILOR ŞI BĂRBAŢILOR, REPREZENTANŢI AI GRUPURILOR VULNERABILE, ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 

LOCALE DIN PERSPECTIVA DREPTURILOR OMULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 2012 



STUDIU SOCIOLOGIC ASUPRA FEMEILOR ŞI BĂRBAŢILOR, REPREZENTANŢI AI GRUPURILOR VULNERABILE, ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 

LOCALE DIN PERSPECTIVA DREPTURILOR OMULUI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ NEEDITATĂ 

2 

 

 

 

Prezentul raport al studiului sociologic este bazat pe cercetarea întreprinsă de Magenta Consulting pentru 

Programul Comun Integrat de Dezvoltare Locală. 

Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu 

asistența Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea 

de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), și cu suportul financiar al Guvernul Suediei.  

Opiniile exprimate în aceasta publicație nu reflecta neapărat punctele de vedere ale UN Women, PNUD sau ale 

Guvernului Suediei. 

 

Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) este o organizație 

ONU, care promovează egalitatea de gen și abilitarea femeilor. În calitate de lider mondial pentru femei și fete, 

UN Women lucrează pentru accelerarea progresului de satisfacere a necesităților lor la nivel mondial. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: www.unwomen.org  

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă rețeaua globală de dezvoltare a Națiunilor 

Unite, care pledează pentru schimbare și conectează țările la cele mai bogate resurse materiale și de 

cunoaștere, pentru a ajuta oamenii să trăiască mai bine. Pe măsură ce statele își dezvoltă capacitățile locale, ele 

beneficiază de experiența PNUD și a întregii sale game de parteneri.  

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: www.undp.md și www.undp.org 

http://www.unwomen.org/
http://www.undp.md/
http://www.undp.org/
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Introducere 
 

Alegerea pro-europeană a Republicii Moldova impune conformarea la valorile şi instrumentele europene cu 
privire la drepturile omului şi egalitatea sexelor, incluse în aşa documente ca: Convenția pentru Protecția 
Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale; Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii şi a 
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante; Convenția-cadru pentru protecția minorităților 
naționale; carta socială europeană-revizuită; Convenția consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
ființe umane;  Foaia de parcurs a UE privind egalitatea dintre femei şi bărbați (2006-2010), Strategia UE în 
favoarea persoanelor cu dezabilități (2010-2020), Declarația privind egalitatea dintre femei şi bărbați ca criteriu 
fundamental al democrației adoptată la cea de-a IV-a conferință europeană ministerială asupra egalității dintre 
femei şi bărbați (Istanbul, 13-14 Noiembrie 1997), Declarația şi planul de acțiuni adoptate la cel de-al III-lea 
summit al şefilor de guverne şi state membre ale Consiliului Europei (Varşovia, 16-17 Mai 2005). 

Tendința pe care a adoptat-o Moldova demonstrează că, deşi se fac progrese în domeniul legislației, ritmul 
accelerat al schimbărilor în societate a condus la o stare de insecuritate în rândurile populației care deseori a 
favorizat intensificarea inegalităților de gen violarea drepturilor omului. Acest fenomen deseori îmbracă forma 
unor discriminări accentuate, al vulnerabilității socio-economice a femeilor şi ale altor grupuri dezavantajate ale 
populației, în special al celora care déjà se socot ca fiind foarte vulnerabile.  

Anumite grupuri din Moldova au fost în repetate rânduri clasificate de organismele internaționale de examinare 
drept vulnerabile. Vulnerabilitatea unor astfel de grupuri se află în strânsă legătură cu excluderea lor socială, 
sărăcia, discriminarea şi marginalizarea. Din perspectiva drepturilor omului, anumite grupuri de populație 
ântâlnesc tratamente discriminatorii sau au nevoie de o atenție sporită. Persoanele sau grupurile cărora li se 
âncalcă în mod constant drepturile sunt compuse în special din femei (mai ales cele care aparțin unor grupuri 
vulnerabile cum ar fi femeile din mediul rural, femeile ce îşi întrețin singure familia, cele care aparțin unor 
grupuri etnice minoritare, în particular romii, femeile cu dizabilități şi cele în etate); persoanele în vârstă; tinerii 
de la sate; persoanele afectate de sindromul HIV/SIDA, TB sau alte maladii stigmatizante; victimele unor crime 
grave şi abuzuri ale drepturilor omului, cum ar fi traficul de ființe umane, torturarea şi violența domestică; 
migranții din/ân Moldova; peroanele cu dezabilități fizice, mintale sau intelectuale;  minoritățile lingvistice şi 
unele din minoritățile religioase; romii; refugiații, apatrizii şi căutătorii de azil; lesbienele, homosexualii, 
bisexualii şi grupurile de persoane transgender; persoanele care primesc sau au primit ângrijiri la domiciliu ş.a.1. 

Procesul de descentralizare impune autorităților nişte obligații specifice care se rezumă la faptul că cadrul 
politico-legal va include atât elementele procedurale cât şi alte elemente, astfel garantând că drepturile 
fundamentale pot fi realizate efectiv. Guvernarea descentralizată, planificată cu grijă, implementată efectiv şi 
gestionată corespunzător, poate duce la o ameliorare semnificativă a bunăstării oamenilor la nivel local, efectul 
cumulativ al căreia poate contribui la o dezvoltare simțitoare a omului. De aceea, femeile, bărbații şi copiii care 
aparțin grupurilor vulnerabile ale populației, care au necesități adiționale şi rezultate mai slabe dacă aceste 
necesități nu sunt întrunite, trebuie să constituie subiectul unor cercetări şi măsuri speciale în cadrul reformei 
de descentralizare, într-un context local de dezvoltare.   

Pentru a aprofunda ânțelegerea problemelor specifice Republicii Moldova în domeniul egalității sexelor şi a 
drepturilor omului în contextul reformei de descentralizare, în 2011 a fost întreptins un studiu amănunțit al 
problemei vulnerabilității: Taxonomia şi posibilele implicații ale politicii de descentralizare pentru gruprurile 

                                                           
1   Cadrul de Parteneriat ONU – Moldova (UNPF) “Spre Unitate prin Acțiune”. 
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vulnerabile din Republica Moldova2. Au fost identificate principalele grupuri vulnerabile, factorii şi liniile de 
vulnerabilitate, precum şi cadrul național şi local de vulnerabilitate. 

Obiectivul studiului sociologic în cauză este acela de a identifica cauzele primare şi secundare ale excluderii şi 
discriminării femeilor şi bărbaților ce fac parte din grupurile vulnerabile ale populației. O atenție particulară a 
fost atrasă analizei vulnerabilității femeilor la nivel local. În general, statutul femeii este privit ca fiind inferior şi 
subordonat celui al bărbatului. Subordonarea istorică şi inferioritatea impusă a femeilor nu sunt doar nişte 
trăsături ale societății, dar şi o condiție a sa. Femeile sunt în mod tradițional excluse din centrele de putere ale 
bărbaților, inclusiv legislaturi, ierarhia religioasă, educație etc. Studiul este destinat oficialităților publice şi 
autoritățile publice locale, în special pentru cele implicate în planificarea şi finanțarea în cadrul reformei de 
descentralizare, societatea civilă şi partenerii de dezvoltare. 

 

                                                           
2  Studiul Vulnerabilității: Taxonomia şi posibilele implicații ale politicii de descentralizare pentru gruprurile vulnerabile din Republica 

Moldova, 2011, Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată. 
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Sumar 

 

Acest raport al studiului sociologic este bazat pe cercetarea întreprinsă de Magenta Consulting pentru 
Programul Comun Integrat de Dezvoltare Locală (JILDP) implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu 
asistența Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi a Entității Națiunilor Unite pentru egalitatea 
sexelor şi autonomizarea femeilor (UN Women) şi suportul financiar al Guvernului Suediei. Documentul conține 
o analiză a datelor colectate prin intermediul unor cercetări cantitative şi calitative. 

Obiectivul de bază al studiului constă în identificarea cauzelor primare și secundare de excludere socială și 
discriminare în rândul persoanelor şi grupurilor vulnerabile, cu un accent deosebit plasat pe femeile din 
grupurile vulnerabile. Documentul conține o analiză atât a datelor colectate prin intermediul cercetărilor 
cantitative, cât și calitative. 

Studiul nu este reprezentativ pe țară vis-a-vis de toate grupurile sociale, dar este reprezentativ pentru grupurile 
vulnerabile studiate. Documentul reflectă percepția grupurilor vulnerabile privind (i) participarea în procesul 
decizional, (ii) accesul la o serie de servicii sociale, (iii) discriminarea. Cu alte cuvinte, documentul examinează 
percepția privind aspectele sus-menționate doar în interiorul acestor grupuri. Prin urmare, datele obținute în 
cadrul acestui studiu ar putea să difere semnificativ în comparație cu datele statistice generale. 

În cadrul cercetării au fost realizate 1153 chestionare, reprezentative pe țară la nivelul grupurilor vulnerabile, ce 
asigură o marjă de eroare de 3%, la un interval de încredere de 95%; 6 focus grupuri;  33 interviuri aprofundate. 
Chestionarea a fost efectuată pe un eșantion reprezentativ conform criteriului geografic (s-a luat în calcul atât 
regiunea, mediul – urban/rural, cât și dimensiunile localității –localități mici, medii și mari), criteriului sex și 
vârstă. Pentru studiu a fost stabilit un minim de 35 de chestionare pentru fiecare grup vulnerabil, necesar 
pentru a garanta validitatea rezultatelor pentru grupul în cauză. Atunci când ponderea grupului din totalul 
populației a fost mai mare decât 3.18%, a fost posibilă considerarea proporției reale și numărul chestionarelor a 
fost stabilit în funcție de statistica existentă. Din considerentul că nu există date statistice despre dimensiunile 
fiecărui segment, a fost posibilă prezentarea indicatorilor la nivel de sub-grup de vulnerabilitate, dar nu și a 
indicatorilor agregați.  

Prezentul studiu utilizează următoarea definiție a persoanelor şi/sau grupurilor vulnerabile: „persoane sau 
grupuri, ale căror drepturi sunt încălcate mai frecvent comparativ cu celelalte grupuri:  femei, persoane de 
vârsta a treia, tineri din mediul rural, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, TB sau alte boli stigmatizate; victime 
ale crimelor serioase şi ale abuzurilor drepturilor omului, precum trafic de ființe umane, tortură şi violență în 
familie; imigranții în Moldova şi emigranții Moldoveni peste hotare; persoane cu dizabilități fizice, mentale, sau 
intelectuale; minorități lingvistice şi anumite minorități religioase; persoanele de etnie Romă; persoanele 
refugiate, apatrizii şi persoanele în căutare de azil; persoane sau grupuri din ce aparțin comunităților de 
lesbiene, gay, bisexuale sau transgender; persoanele post-instituționalizate; şi altele”. 3  

Studiul a fost realizat din perspectiva drepturilor omului cuprinzând percepția grupurilor Studiul a fost realizat 
din perspectiva drepturilor omului cuprinzând percepția grupurilor a următoarelor domenii: participarea . 

 grupurilor vulnerabile în procesul decizional, accesul la educație, accesul la serviciile de sănătate, angajarea în 
muncă, dificultățile financiare şi accesul la asistența socială, accesul la locuință şi condiții favorabile de trai, 

                                                           
3

 
Towards Unity in Action: United Nationas – Republic of Moldova Partnership Framework 2013 - 2017 
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accesul la apă potabilă, percepția populației asupra grupurilor vulnerabile. Constatările principale pe fiecare 
dimensiune separată sunt prezentate mai jos.  

Studiul constată disparități semnificative dintre femei şi bărbați în mai multe domenii studiate. O cauză a 
participării reduse a femeilor din grupurile vulnerabile în procesul decizional este necesitatea de a îngriji de 
copii, fapt care nu a fost relatat şi de bărbații din aceleaşi grupuri. Femeile din grupurile vulnerabile sunt mai 
puțin predispuse de a-şi continua studiile (62%), comparativ cu bărbații (52%). Femeile din grupurile vulnerabile 
într-o măsură mai mare sunt nevoite să procure polițele de asigurare medicală (24% femei, comparativ cu 20% - 
bărbați) fapt care poate fi explicat prin nivelul mai scăzut de angajare a femeilor în câmpul muncii comparativ 
cu bărbații. Femeile din mediul rural sunt mai des nevoite să procure medicamente şi servicii medicale care nu 
sunt acoperite de poliția de asigurare medicală obligatorie (28%, comparativ cu 23%  - bărbați). Femeile din 
grupurile vulnerabile mai frecvent nu sunt angajate în câmpul muncii (50%, comparativ cu 42% în cazul 
bărbaților), fapt explicat prin necesitatea de a îngriji de copii și de a gestiona treburile casnice. Femeile sunt mai 
frecvent în situația în care nu își pot asigura financiar alimentele necesare (23%, comparativ cu 18% în cazul 
bărbaților). Femeile se confruntă mai frecvent cu probleme de acces la locuință şi condiții adecvate de trai. Mai 
multe femei decât bărbați au indicat că locuiesc cu părinții (9%, comparativ cu 6%), cifră mai mare remarcată în 
cazul femeilor divorțate. Familiile din mediul rural unde capul familiei este femeia sunt mai rar conectate la 
apeduct (55% comparativ, cu 75%, în cazul familiilor gestionate de bărbați). 

Studiul scoate în evidență o rată extrem de joasă a participării grupurilor vulnerabile în procesul decizional 
(prin participare sau asistare la şedințele consiliilor locale), fiind estimată la 8%. Lipsa interesului, 
necunoaşterea modalităților de participare în procesul decizional, lipsa unei abordări pro-active din partea 
autorităților creează bariere semnificative în procesul de luare a deciziilor. Persoanele cu dizabilități nu pot 
participa la şedințele consiliilor din cauza lipsei transportului adaptat pentru aceste persoane, lipsa condițiilor 
speciale de acces și recepție a acestor persoane în primării. Deşi studiul nu a relevat disproporții semnificative 
privind participarea femeilor şi bărbaților în procesul decizional, cauzele participării reduse în procesul 
decizional sunt diferite. Examinarea cauzelor menționate denotă că stereotipuri şi abordarea paternalistă în 
societate, unde femeia are în mare parte rolul de îngrijire a copiilor şi a casei, diminuează gradul de participare 
al acestora.  

Grupurile cele mai vulnerabile din perspectiva accesului la educație sunt copiii cu dizabilități, femeile din 
mediul rural care vor să-şi continue studiile, populația de etnie romă, reprezentanții unor minorități etnice, 
tinerii din localitățile rurale. Conform sondajului, copiii cu dizabilități frecventează şcoala în proporție de doar 
31%. Barierele principale rezidă  în resursele financiare modeste, lipsa în şcoală a facilităților şi condițiilor 
pentru persoanele cu dizabilități, lipsa transportului specializat, a drumurilor adaptate.  

Totodată, femeile din grupurile vulnerabile întâmpină dificultăți în continuarea studiilor (24% femei, 
comparativ cu 21%  bărbați au acuzat diverse probleme privind accesul la educație). Maternitatea, lipsa 
susținerii din partea apropiaților, lipsa resurselor financiare, precum și percepția acestora vis-a-vis de 
necesitatea studiilor, sunt motivele care stopează procesul de educație în cazul femeilor din grupurile 
vulnerabile.  

Suplimentar, romii se confruntă cu incapacitatea financiară de a procura vestimentația şi rechizitele necesare 
pentru copii. Deseori, tratamentul diferit față de aceştia, din partea colegilor şi a profesorilor, diminuează 
dorința copiilor de etnie romă de a frecventa şcoala. În cazul unor minorități etnice lipsa în localitate a şcolilor 
cu predare în limba maternă este o altă cauză a frecventării reduse.  

Tinerii, în proporție de 17% (20% bărbați, 14% femei) se confruntă cu problemele de acces la educație, în 
special în treptele avansate de învățământ. Aceştia au acuzat disponibilitatea redusă a locurilor în căminele 
studențeşti, fapt care le sporeşte gradul de vulnerabilitate. 
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Deşi serviciile medicale de bază sunt prezente în localitățile studiate în proporție de peste 95%, în localitățile 
rurale  mici, accesul la aceste servicii este mai redus (87%). Anumite grupuri vulnerabile, inclusiv  persoanele 
văduve (50%) şi persoanele de vârsta a treia (44%) au declarat că au procurat polița de asigurare, iar 38% din 
șomeri au indicat că polița de asigurare a acestora este expirată. Femeile într-un număr mai mare decât bărbații 
au indicat că procură acest bun, 24%, comparativ cu 20%. Cu toate că în mod obișnuit persoanele cu dizabilități 
ar trebui să beneficieze de servicii medicale gratuite, totuși, acestea de cele mai multe ori necesită a fi plătite – 
au relatat 31% din respondenți. O proporție semnificativă a respondenților (64%) au specificat că obișnuiesc 
să ofere mită pe motiv că acest lucru grăbește soluționarea problemelor. 

Ponderea medie a persoanelor din grupurile vulnerabile care întâmpină bariere în accesul la piața muncii 
constituie 82%. Starea mai gravă a lucrurilor este constatată în rândul locuitorilor din mediul rural (87%); 
persoanelor cu vârsta 17-25 de ani (87%); reprezentanților grupurilor etnice minoritare, inclusiv  romilor (97%), 
găgăuzilor (82%), bulgarilor (95%); persoanelor cu dizabilități (96%); familiilor monoparentale, gospodăriilor 
mari (87%). Principalele cauze ale acestor bariere rezidă în lipsa locurilor de muncă pentru locuitorii mediului 
rural; lipsa studiilor, experienței; remunerare insuficientă preponderent pentru persoanele tinere; discriminarea 
din partea angajatorilor.  

Analiza informației din perspectiva dificultăților financiare şi accesului la asistență socială a grupurilor 
vulnerabile denotă disparități semnificative în cazul femeilor şi bărbaților, vulnerabilitate sporită a persoanelor 
traficate sau victime ale violenței în familie, persoanelor de etnie romă, minorităților religioase, persoanelor din 
mediul rural.  

 
În familiile conduse de femei situația financiară este mai acută comparativ cu familiile conduse de bărbați. În 

cazul persoanelor care au fost traficate sau supuse violenței în familie a fost identificat un nivel redus sau foarte 

redus de trai. O bună parte din respondenții de etnie romă (82%) au menționat că sunt vulnerabili din punct de 

vedere material. De asemenea, 47 % dintre respondenții de etnie romă au menționat că se confruntă cu 

incapacitatea financiară pentru procurarea alimentelor. Analiza răspunsurilor oferite de reprezentanții 

minorităților religioase constată faptul că 31% dintre respondenți nu au aflat posibilitatea de a beneficia de 

ajutor social. În mediul rural, peste 70% dintre participanții la studiu au indicat un venit mediu zilnic de până la 

55 MDL (1650 MDL lunar) pe membru al gospodăriei, în timp ce în cel urban, cota  este de două ori mai mică – 

35%. Toți respondenții din grupul dizabilități, care au participat la studiu, au indicat că o situației financiară 

grea. 

Rezultatele sondajului în domeniul accesului grupurilor vulnerabile la locuință indică disparități semnificative 

dintre mediul urban şi rural, femei şi bărbați, situația romilor, persoanelor cu dizabilități. În mediul rural 

condițiile de trai deseori nu corespund standardelor minime, fiind lipsă apa potabilă şi alte facilități de bază. 

Romii sunt extrem de vulnerabili în privința accesului la locuințe şi condițiilor de trai, barierele de bază fiind 

lipsa sistemului de alimentare cu apă şi/sau conductei de gaz. Femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații în 

exercitarea acestui drept, adesea fiind nevoite să suporte cheltuielile de întreținere a locuințelor fără nici un 

ajutor. Mai mult de jumătate din respondenții cu dizabilități sau persoanele care locuiesc în familiile în care se 

întrețin persoane cu dizabilități (65%) au menționat că nu dispun de condiții adecvate de trai.  Persoanele de 

credință musulmană au menționat, în proporție de 4%, că au fost discriminate la încercarea de a închiria o 

locuință. Deşi este o cotă aparent nesemnificativă, aceasta poate indica tendinţe negative de discriminare a 

acestui grup în societate.  
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Analiza informației vis-a-vis de accesul grupurilor vulnerabile la apă potabilă (de apeduct) indică un grad sporit 

de vulnerabilitate a populației din localitățile rurale, preponderent în rândul femeilor, persoanelor de vârsta a 

treia, persoanelor de etnie romă, ucraineană şi bulgară, persoanelor cu venituri sub 55 MDL/zi, şomerii, 

persoanele cu dizabilități. Astfel, familiile din mediul rural unde capul familiei este femeia sunt mai rar 

conectate la apeduct cu apă potabilă (55% comparativ, cu 75%, în cazul familiilor gestionate de bărbați). Doar 

52% dintre persoane în etate, intervievate, au acces la apă. În profil etnic cele mai mici ponderi în ceea ce 

privește disponibilitatea unui apeduct în localitate au fost înregistrate în rândul persoanelor de etnie ucraineană 

– 73% și romă – 72%.   

Analiza percepțiilor în interiorul grupurilor vulnerabile  menționate indică un grad diminuat de acceptare a 

romilor, persoanelor cu dizabilități, femeilor în funcții de conducere sau cu un grad mai înalt de autoritate. 

Persoanele cu dizabilități sunt mai puțin acceptate de persoanele cu venituri mai înalte, în mediul urban și în 

rândul bărbaților. Astfel, pe o scală de la 1 la 7 unde 1 reprezintă total inacceptabil, iar 7 - absolut normal, 

nivelul de acceptare a persoanelor cu dizabilități de către bărbați este de 4,16 comparativ cu 4,46 în rândurile 

femeilor; în mediul urban  - 3,95 comparativ cu 4,6 în mediul rural; persoanele cu venituri mai înalte – 4,12 

comparativ cu 4,45 în rândurile persoanelor cu venituri mai joase. Deși majoritatea grupurilor etnice minoritare 

sunt tratate în mod omogen de către respondenți, romii reprezintă grupul cel mai puțin acceptat de 

respondenți, indiferent de mediu, religie sau alte criterii (nivelul de acceptare al romilor este de aproximativ 1,5 

comparativ cu media de 5,0). Deși femeile sunt, în mare parte, acceptate în societate în calitate de factori de 

decizie, viziunea generală este că femeia trebuie să se ocupe preponderent de treburile casnice și aspectele ce 

vizează îngrijirea copiilor, fapt împărtăşit atât de bărbați cât şi de femei. În pofida acestui fapt, femeile ar dori 

să-şi asume rolul de şef, politician sau primar. 

Studiul a fost realizat în a doua jumătate a anului 2011 şi rezultatele lui sunt valabile pentru această perioadă. 
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Capitolul I. Disparităţi de gen 
 

Deşi studiul nu a relevat diferențe semnificative privind participarea femeilor şi bărbaților în procesul 

decizional (conform sondajului, rata de participare în rândul bărbaților şi femeilor este relativ similară -8%), 

cauzele participării reduse în procesul decizional diferă cel puțin sub două aspecte. O parte din respondente 

(4%) au menționat că nu participă deoarece nu au cu cine să lase copiii, acest motiv nefiind specificat de 

bărbați. Femeile (preponderent  din mediul rural, mame şi/sau tutori ai copiilor cu dizabilități, femeile care 

reprezintă familiile monoparentale) au acuzat  lipsa grădinițelor de copii si, după caz, a instituțiilor de îngrijire 

pentru persoanele bolnave sau persoanele cu dizabilități. De asemenea, cota respondentelor care nu au dorit să 

răspundă la întrebarea ce ține de cauzele neparticipării a constituit 9% - mai mare comparativ cu cea a 

bărbaților (6%). Disproporții au fost identificate şi în domeniul egalității oportunităților ce țin de educație. 

Conform studiului, femeile sunt mai puțin predispuse pentru a-şi continua studiile după absolvirea 

învățământului gimnazial (62%), comparativ cu bărbații (52%). Aparent, acest fenomen are la bază o serie de 

cauze, inclusiv tradițiile şi practicile în cadrul unor comunități, fapt care duce la căsătorii şi, eventual, naşteri 

timpurii. Accesibilitatea informației privind alternativele existente le-ar predispune spre continuarea studiilor. O 

altă cauză este situația financiară precară , lipsa susținerii din partea apropiaților, percepției uneori negativă 

privind necesitatea şi importanța studiilor. 

Femeile de religie musulmană sunt mai vulnerabile în privința accesului la educație comparativ cu bărbații de 

aceeaşi religie. Astfel, cota femeilor din acest grup care au acuzat probleme de acces la educație reprezintă 37%, 

iar ponderea bărbaților care au relevat aceleaşi probleme reprezintă 21%. Aparent, aceste diferențe se explică 

prin abordările paternaliste în cadrul segmentului, unde femeia are un rol diminuat în luarea deciziilor şi/sau 

tradițiilor care practic impun căsătoriile timpurii în rândurile femeilor. 

Femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații din perspectiva accesului la servicii de sănătate. Faptul că femeile 

sunt angajate în câmpul muncii într-o pondere mai mică în coraport cu bărbații se reflectă și asupra posesiei 

poliței de asigurare. Astfel, femeile într-un număr mai mare decât bărbații au indicat că procură acest bun, 24%, 

comparativ cu 20%.  

Totodată, bărbații mai frecvent au remarcat că nu dispun de aceasta, 17%, comparativ cu 13%. Acest fapt ar 

putea avea la bază o serie de cauze: (i) un grad mai mare de indiferență în rândurile bărbaților privind 

necesitatea asigurării medicale; (ii) nivel scăzut de informare în rândurile bărbaților din grupurile sociale 

defavorizate privind necesitatea asigurării medicale; sau (iii) posibilități mai mari de a-şi procura aceste servicii.  

Femeile, comparativ cu bărbații, într-o pondere mai mare vizitează majoritatea specialiștilor medicali. Femeile 

din mediul rural au indicat mai des că au fost nevoite să plătească suplimentar serviciile medicale sau să procure 

unele medicamente mai eficiente, care nu sunt acoperite de polița de asigurare în medicină (28%, comparativ 

cu 23%).  
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Cota respondenților de sex masculin care nu au fost nevoiți să achite plăți suplimentare la utilizarea poliței de 

asigurare medicală depăşeşte cu 14 puncte procentuale pe cea a persoanelor de sex feminin. Acest fapt poate 

indica atât un grad mai înbalt de vulnerabilitate a femeilor privind accesul la servicii de sănătate cât şi o 

tendință negativă de discriminare a femeilor din grupurile vulnerabile în accesul la aceste servicii.   

Oportunitățile de angajare a femeilor în câmpul muncii sunt mai reduse pentru femei comparativ cu bărbații.  

Femeile au menționat că nu se pot angaja în localitățile din proximitate deoarece trebuie să îngrijească de copii 

(15%). Femeile din grupurile vulnerabile mai frecvent nu sunt angajate în câmpul muncii (50%, comparativ cu 

42%). Acest fapt a fost explicat prin necesitatea de a îngriji de copii și de a gestiona treburile casnice. Problema 

femeilor neangajate care nu caută de lucru este mai pronunțată în mediul rural, în mod special în rândurile 

femeilor fără studii vocaționale. În acelaşi timp, femeile preponderent încearcă să identifice un loc de muncă 

corespunzător specialității (21%) comparativ cu bărbații (14%).  

Femeile sunt mai vulnerabile sub aspect financiar. În familiile gestionate de femei situația financiară este mai 

dificilă comparativ cu familiile gestionate de bărbați. Femeile sunt mai frecvent în situația în care nu își pot 

asigura financiar alimentele necesare (23%, comparativ cu 18%). În cazul divorțurilor, naşterii unui copil în afara 

căsătoriei, sau a unui copil cu dizabilități, femeile au relatat că adeseori sunt abandonate, fiind nevoite să-şi 

întrețină familia fără suportul soțului/tatălui copilului. Femeile, într-o pondere mai mare, au declarat că au 

solicitat ajutor social și îl primesc și la momentul actual (19%, comparativ cu 16% în rândul bărbaților). Bărbații 

cunosc mai puțin despre această oportunitate (37%, comparativ cu 26%) şi sunt mai puțin predispuşi să solicite 

aceste facilități.  

Accesul la locuință şi condiții adecvate de trai reprezintă o altă problemă care afectează disproporționat 

femeile.  Sondajul constată că femeile, mai rar decât bărbații, dispun de imobile proprii. Mai multe femei decât 

bărbați au indicat că locuiesc cu părinții (9%, comparativ cu 6%), cifră mai mare remarcată în cazul persoanelor 

divorțate. Femeile din mediul urban, mai frecvent decât bărbații, stau în aceeași locuință cu părinții (7%, 

comparativ cu 4%). Problema locuinței în rândul femeilor reiese din abandonul de către bărbați, în cazul 

apariției unor probleme sau a divorțului. Astfel, de cele mai multe ori, acestea ajung să locuiască cu membrii 

familiilor în care s-au născut, ori sunt nevoite să închirieze o locuință. Din cauza resurselor financiare limitate 

care sunt disponibile calitatea locuințelor luate cu chirie adesea nu corespunde normelor minime. Uneori, 

aceste motive condiționează faptul că femeile tolerează un comportament violent din partea soților, pentru a 

evita problemele de ordin locativ.  

Sondajul constată că femeile sunt cele care se confruntă cu un grad mai sporit de vulnerabilitate privind 

accesul la apă potabilă. Femeile sunt într-o măsură mai mică predispuse să se conecteze la apeduct / sistem de 

alimentare cu apă, cauza principală fiind situația financiară mai dificilă comparativ cu bărbații. Familiile din 

mediul rural, unde capul familiei este femeia, sunt mai rar conectate la apeduct (55% comparativ, cu 75%, în 

cazul familiilor conduse de bărbați). Femeile din mediul rural, au indicat într-o pondere mai mare că utilizează 

pentru prepararea bucatelor apa din fântâni (40%, comparativ cu 35% în mediul urban). Discuțiile în cadrul 

focus-grupurilor relevă faptul că femeile conştientizează mai bine decât bărbații problemele ce țin de calitatea 

proastă a apei.  
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Deși femeile sunt, în mare parte, acceptate în societate în calitate de factori de decizie, totuși, viziunea generală 

este că femeia trebuie să se ocupe preponderent de treburile casnice și aspectele ce vizează îngrijirea copiilor. 

Este de remarcat faptul că această opinie este împărtăşită atât de bărbați cât şi de femei. Acest fapt indică 

asupra unui grad diminuat de informare în societate privind drepturile omului, egalitatea de şanse dintre femei 

şi bărbați.   

Merită de menționat faptul că grupurile vulnerabile şi-ar dori într-o măsură mai mare să vadă femeile în funcții 

de conducere sau cu un grad mai înalt de autoritate. Acest fapt se datorează, probabil, din dorința și speranța că 

acest lucru le va rezolva anumite probleme.  

Respondenții au fost rugați să aprecieze percepția față de femei pe o scală de la 1 la 7, unde 1 reprezintă total 

inacceptabil, iar 7 - absolut normal. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.   

Tabel 9.4: Viziuni asupra rolului femeii în familie, puncte 

 N 

Obligațiile 

casnice 

trebuie să fie 

împărțite în 

mod egal 

Bărbatul - 

întreține familia, 

femeia - 

îngrijește de 

copii chiar și dacă 

va fi nevoită să 

lase serviciul 

În atmosfera 

de lucru e 

mai ușor de 

a te supune 

unui bărbat 

decît unei 

femei 

În concediul 

pentru 

îngrijirea 

copilului 

trebuie să plece 

femeia, dar nu 

bărbatul 

A găti și a îngriji casa 

- ține în primul rînd 

de responsabilitatea 

femeii, deși bărbatul 

poate să o ajute 

Capul familiei 

= bărbatul, el 

ia toate 

deciziile de 

bază 

În timpul liber 

bărbatul are 

dreptul să se 

odihnească, dar 

femeia trebuie să 

asigure liniștea 

casnică 

Lucru femeii în 

administrația 

locală 

contribuie la o 

dezvoltare mai 

echitabilă a 

societății 

 

Venit 
Da 719 5.88 5.70 5.47 5.93 5.90 5.67 5.11 5.54 

Nu 374 5.75 5.52 5.33 5.75 5.60 5.43 4.81 5.28 

Dizabilități 
Da 198 5.96 5.81 5.68 6.17 6.05 6.05 5.44 5.80 

Nu 895 5.81 5.60 5.37 5.80 5.74 5.49 4.91 5.38 

Etnie 
Da 301 5.82 5.74 5.47 5.88 5.67 5.49 5.03 5.35 

Nu 792 5.84 5.60 5.40 5.87 5.84 5.62 4.99 5.49 

Religie 
Da 139 5.62 5.76 5.49 5.70 5.90 5.62 4.90 4.88 

Nu 954 5.87 5.62 5.41 5.90 5.78 5.58 5.02 5.54 

Vîrstă 
Da 318 5.81 5.65 5.46 5.90 5.77 5.66 5.09 5.45 

Nu 775 5.85 5.64 5.40 5.86 5.80 5.56 4.97 5.45 

Mediu 
Urban 447 5.50 5.31 5.01 5.48 5.61 5.23 4.54 5.10 

Rural 646 6.07 5.87 5.71 6.14 5.92 5.84 5.33 5.71 

Sex 
Masculin 466 5.71 5.69 5.49 5.86 5.73 5.76 5.20 5.31 

Feminin 627 5.93 5.61 5.37 5.88 5.85 5.46 4.86 5.56 

 

Totodată, datele sondajului indică asupra faptului că femeile ar dori să-şi asume rolul de şef, politician sau 

primar. Acest aspect, de rând cu gradul de acceptare relativ mai mic al bărbaților confirmă abordările 

paternaliste din societate şi lipsa de şanse şi oportunități egale, în mod special în ceea ce priveşte accesul la 

funcții de conducere.  
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Tabel 9.5: Viziuni asupra rolului femeii în societate, puncte 

  N Șef Politician 
Șef de 

șantier 
Șofer de taxi Primar Polițist 

Venit 
Da 697 5.01 5.06 4.12 4.16 5.18 4.31 

Nu 370 4.71 4.71 3.81 3.78 4.89 4.05 

Dizabilități 
Da 186 5.33 5.30 4.21 4.06 5.39 4.38 

Nu 881 4.82 4.86 3.97 4.02 5.01 4.19 

Etnie 
Da 284 4.67 4.71 3.69 3.74 4.88 3.95 

Nu 783 4.99 5.02 4.13 4.13 5.15 4.32 

Religie 
Da 138 4.67 4.70 3.55 3.75 4.84 3.81 

Nu 929 4.94 4.98 4.08 4.07 5.11 4.28 

Vîrstă 
Da 312 4.82 4.79 3.92 3.88 5.02 4.11 

Nu 755 4.94 5.00 4.05 4.09 5.10 4.27 

Mediu 
Urban 439 4.72 4.81 3.94 4.09 4.97 4.24 

Rural 628 5.04 5.03 4.06 3.99 5.15 4.21 

Sex 
Masculin 456 4.39 4.46 3.67 3.70 4.65 3.84 

Feminin 611 5.29 5.29 4.27 4.27 5.39 4.51 
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Capitolul II. Participarea grupurilor vulnerabile în procesul decizional 
 

Studiul denotă o rată de participare scăzută a grupurilor social vulnerabile în procesul decizional, fapt 

condiționat de o serie de factori sociali, economici şi administrativi. Deşi studiul nu a relevat disproporții 

semnificative privind participarea femeilor şi bărbaților în procesul decizional, cauzele participării reduse în 

procesul decizional sunt diferite. Examinarea acestor cauză denotă faptul că abordarea paternalistă din 

societate, unde femeia are în mare parte rolul de îngrijire a copiilor, diminuează gradul de participare al 

acestora.  

Rata de participare a grupurilor vulnerabile la procesul decizional este foarte redusă, constituind 8 procente. 

Principalele cauze ale problemei sunt: lipsa interesului din partea grupurilor vulnerabile, necunoaşterea 

modalităților de participare în procesul decizional, lipsa unei abordări pro-active din partea autorităților.  

Majoritatea respondenților (42%) au menționat că principala cauză a participării reduse este lipsa interesului. 

În cadrul interviurilor aprofundate respondenții au invocat lipsa de încredere în faptul că participarea acestora 

ar putea într-adevăr să contribuie la schimbarea lucrurilor în comunitate. Persoanele intervievate au menționat 

şi cazuri în care primăriile le-au solicitat opinia pe anumite probleme, încurajându-i să depună cereri în formă 

scrisă. De asemenea, în unele cazuri persoanele s-au dezamăgit în autorități după ce au remarcat faptul că 

autoritățile nu iau în considerare propunerile acestora. 

Dezagregarea informației în bază de gen identifică disproporții dintre femei şi bărbați din perspectiva cauzelor 

de neparticipare. Astfel, 4% dintre respondente au menționat că nu participă deoarece nu au în grija cui lăsa 

copiii, acest motiv nefiind specificat de bărbați. Cele mai vulnerabile la acest capitol sunt locuitoarele din mediul 

rural, persoane cu dizabilități sau tutori ai persoanelor cu dizabilități, femeile cu venituri reduse, femeile care 

reprezintă familiile monoparentale. Acestea au acuzat  lipsa grădinițelor de copii si, după caz, a instituțiilor de 

îngrijire pentru persoanele bolnave. De asemenea, cota respondentelor care nu au dorit să răspundă la 

întrebarea ce ține de cauzele neparticipării a constituit 9% - mai mare comparativ cu cea a bărbaților (6%).   

Analiza informației din perspectiva apartenenței religioase scoate în evidență o participare mai scăzută a 

bărbaților la ședințele consiliilor locale (94%, comparativ cu 86% în rândul femeilor). Respondenții au 

menționat că una din cauze este lipsa consiliilor (8%). O altă cauză ar putea fi rata mai înaltă de încadrare în 

câmpul muncii, şi imposibilitatea de participa la şedințele consiliului în timpul orelor de muncă. Femeile din 

cadrul acestui segment au indicat că participă la luarea deciziilor în localitate prin intermediul vizitelor la 

primărie sau scrisorilor, în care, de cele mai multe ori solicită cele necesare pentru familie și copii. 

Deşi nu există disparități majore privind participarea în procesul decizional a reprezentanților minoritățile 

etnice, aproximativ 10 procente din respondenți au acuzat lipsa de consilii locale  şi faptul că nu au loc şedințe 

ale consiliului local. Femeile din acest grup au preferat într-o mai mare măsură să se eschiveze de la răspuns 

(14%), fapt care poate fi explicat fie prin bariere de comunicare, stereotipuri sau tradiții. De asemenea, o altă 

cauză menționată este accesibilitatea informației în limba grupului etnic respectiv, unii menționând că discuțiile 
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sunt purtate în limba de stat. Prin urmare, aceste persoane nu înțeleg despre ce se discută și nu își pot expune 

opinia cu referire la subiect. 

Analiza informației din perspectiva persoanelor cu dizabilități denotă că  această categorie socială nu poate 

participa la luarea deciziilor din comunitate. Respondenții au menționat că nu dețin informație privind 

organizarea şedințelor consiliului local. De regulă, persoanele cu dizabilități sunt reprezentate în fața organelor 

locale de conducere de către tutorii acestora (în cele mai multe cazuri - mamele). Respondenții au acuzat lipsa 

unei acomodări specifice pentru a participa, lipsa transportului sau a unui transport adaptat pentru aceste 

persoane pentru a merge la consilii locale, dar și lipsa condițiilor speciale de acces și recepție a acestor 

persoane în primării.  

 

Figura 1.1: Cunoașterea despre disponibilitatea primăriilor în localitate, % 
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Dezagregarea informației în bază de vârstă indică asupra faptului că în rândurile tinerilor femeile participă mai 

frecvent la ședințele publice (7%) comparativ cu bărbații (2%), în timp ce bărbații în etate sunt mai activi 

comparativ cu femeile (4%) din aceeaşi categorie de vârstă. Tinerii din cadrul focus grupului nu participă la 

ședințele consiliului local, din motiv că nu sunt invitați. Persoanele în etate consideră că autoritățile locale nu 

organizează ședințe publice sau nu comunică despre acest lucru. O altă tendință remarcată este acea de 

participare mai cu seamă a femeilor tinere la ședințele locale, comparativ cu femeile de vârstă medie.  

Figura 1: Motive de neparticipare la luarea deciziilor în comunitate, % 
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Grupul Femei 

Total, N=1032 42 29 14 6 7 5 3 4 7 

Masculin, N=444 44 28 15 6 7 5 0 5 6 

Feminin, N=588 41 30 13 7 6 6 4 4 9 

Grupul Urban 

Total, N=429 42 25 18 6 3 10 2 4 6 

Masculin, N=190 45 26 18 5 4 8 1 3 5 

Feminin, N=239 40 24 18 7 3 10 3 4 8 

Grupul Rural 

Total, N=603 42 32 11 6 9 2 3 5 8 

Masculin, N=254 43 30 12 6 9 2 0 6 7 

Feminin, N=349 42 34 10 6 8 2 5 4 9 

Grupul Religie 

Total, N=130 41 31 13 7 5 5 1 3 9 

Masculin, N=64 41 31 13 5 8 5 0 2 6 

Feminin, N=66 41 30 14 9 3 5 2 5 12 

Grupul Etnie Total, N=283 42 19 15 10 10 7 1 4 10 
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Masculin, N=130 46 18 17 9 8 10 0 5 5 

Feminin, N=153 39 20 13 11 10 5 2 3 14 

Grupul 

Dizabilitati 

Total, N=193 43 32 10 7 7 1 3 6 9 

Masculin, N=90 46 29 11 9 9 0 1 4 3 

Feminin, N=103 41 34 10 5 5 1 4 7 14 

Grupul Vîrstă 

(tineri, pers. în 

etate) 

Total, N=304 46 28 13 6 4 3 1 4 7 

Masculin, N=135 47 27 16 5 7 3 0 3 4 

Feminin, N=169 44 30 11 6 2 4 2 5 9 

Grupul Venit 

Total, N=687 42 29 13 7 6 6 4 5 7 

Masculin, N=261 44 25 13 5 7 5 1 6 6 

Feminin, N=426 41 31 13 7 5 6 6 4 8 
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Capitolul III. Accesul la educaţie 
 

Grupurile cele mai dezavantajate din perspectiva accesului la educație sunt copiii cu dizabilități, femeile din 

mediul rural care vor să-şi continue studiile, populația de etnie romă, reprezentanții unor minorități etnice, 

tinerii din localitățile rurale. Copii cu dizabilități reprezintă grupul cel mai dezavantajat din perspectiva accesului 

la educație. Resursele financiare modeste, lipsa în şcoală a facilităților şi condițiilor pentru persoanele cu 

dizabilități, lipsa transportului specializat, a drumurilor adaptate, creează barierele principale în accesul la 

educație. Totodată, şi femeile întâmpină dificultăți în continuarea studiilor. Maternitatea, lipsa susținerii din 

partea apropiaților, lipsa resurselor financiare, precum și percepția acestora vis-a-vis de necesitatea studiilor, 

sunt motivele care stopează procesul de educație în cazul femeilor. În acelaşi timp, populația de etnie romă se 

confruntă cu incapacitatea financiară de a procura vestimentația şi rechizitele necesare pentru copii. Deseori, 

tratamentul diferit față de aceştia, din partea colegilor şi a profesorilor, diminuează dorința copiilor de etnie 

romă de a frecventa şcoala. Lipsa în localitate a şcolilor cu predare în limba vorbită de reprezentanții 

minorităților etnice, este o altă cauză a frecventării reduse. Tinerii se confruntă cu probleme ce țin de 

disponibilitatea redusă a locurilor în căminelor studențeşti. Din acest motiv, mulți studenți sunt nevoiți să-şi 

caute gazdă, unde taxele sunt mult mai înalte. 

Analiza informație din perspectiva de gen denotă că femeile sunt mai predispuse să nu-şi continue studiile 

(62%), comparativ cu bărbații (52%). Aparent, acest fenomen are la bază o serie de cauze, inclusiv tradițiile şi 

practicile în cadrul unor comunități, fapt care duce la căsătorii şi, eventual, naşteri timpurii. Accesibilitatea 

informației privind alternativele existente le-ar predispune spre continuarea studiilor. O altă cauză este situația 

financiară precară , lipsa susținerii din partea apropiaților, percepției uneori negative privind 

necesitatea/importanța studiilor. 

Populația de etnie romă întâmpină dificultăți semnificative în accesul la educație, cu o medie de 49%. 

Principala cauză a acestui fenomen este lipsa resurselor financiare, care conduce în 40% dintre cazuri la 

imposibilitatea de achitare a taxelor pentru studii, achiziționarea hainelor de iarnă  şi rechizitelor necesare. O 

altă cauză invocată de populația de etnie romă este tratamentul diferit față de aceştia, atât din partea colegilor 

de şcoala cât şi a profesorilor. Astfel, 16% din respondenții de etnie romă au afirmat că li se scad notele în mod 

regulat, alte 16% au specificat că profesorii și elevii fac glume jignitoare pe seama lor. 

Problema vulnerabilității romilor este accentuată și în cazul înmatriculării în școli. Aceștia au declarat în 

proporție de 22%, că  nu au fost acceptați la studii din cauza lipsei anumitor documente alte 15% au afirmat că 

nu au fost înmatriculați din motiv că nu au frecventat anterior grădinița.  

Un alt motiv este lipsa actelor. Această problemă este mai gravă în mediul urban, deoarece în localitățile rurale, 

relațiile sociale sunt mai strânse, iar autoritățile fac mai ușor concesii de a înmatricula copiii, chiar și fără tot 

setul de acte necesare. Cei mai mulți respondenți care au indicat că nu au încercat să își continue studiile s-au 

înregistrat în rândul romilor (81%). 
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Analiza informației din perspectiva accesului la educație a minorităților etnice, de asemenea, relevă aspecte 

problematice. Participanții de etnie bulgară şi găgăuză întâmpină bariere în ceea ce priveşte accesul la educație 

în cadrul instituțiilor superioare de învățământ. Astfel, tinerii care au urmat studiile la universitate în UTA 

Gagauză şi au obținut o diplomă locală, la moment sunt nevoiți să-şi refacă studiile la una din instituțiile 

universitare din Republica Moldova pentru a beneficia de o diplomă acreditată. O proporție semnificativă din 

respondenții de etnie găgăuză (73%) au indicat faptul că nu au încercat să își continue studiile. Aproximativ 65% 

din persoanele ce vorbesc limba ucraineană au declarat că au posibilitate de a studia în limba vorbită; vorbitorii 

de limbă găgăuză - 60%, iar în cazul bulgarilor - 43%. Respondenții din regiunea găgăuză au menționat că 

bărbații  întâmpină mai multe bariere în accesul la educație (34%) comparativ cu femeile (22%). În acelaşi timp, 

36% din respondenții din regiunea găgăuză au menționat că  în timpul iernii, în mod special în cazul 

temperaturilor scăzute, copiii nu frecventează grădinița/şcoala. O pondere de 46% a respondenților din 

reprezentanții minorităților etnice au specificat că copiii acestora nu absentează de la grădiniță. 

Sondajul denotă dificultăți privind accesul la educație și în cazul musulmanilor (39%) şi creștinilor neortodocși 

(30%). În interiorul acestor grupuri pot fi urmărite disparități în accesul la educație a bărbaților și femeilor. 

Femeile au indicat în ponderi mai mari probleme de acces la educație (37%) comparativ cu bărbații (21%). 

Aparent, aceste diferențe se explică prin abordările paternaliste în cadrul segmentului, unde femeia are un rol 

diminuat în luarea deciziilor. Persoanele de credință musulmană s-au dovedit a fi mai sceptici cu referire la 

utilitatea studiilor preșcolare (21%). În unele cazuri copiii de religie musulmană întâmpină bariere în 

frecventarea şcolii, din motiv ca părinții le interzic frecventarea orelor de religie, care nu coincide cu religia din 

familie. Potrivit respondenților, această lecție se axează în mare parte pe religia creştin-ortodoxă, ceea ce în 

opinia lor, defăimează celelalte religii. De asemenea, aceşti respondenți au acuzat lipsa în localitate a şcolilor cu 

predare în limba vorbită de ei, este percepută drept o altă cauză a frecventării reduse instituțiilor de învățământ 

pre-şcolar de către copiii lor.  

Tinerii care provin din familii modeste consideră că sunt discriminați, comparativ cu cei care sunt asigurați 

financiar. Acest fenomen este resimțit din cauza lipsei resurselor materiale, vestimentației modeste şi lipsei  

unui loc de trai permanent. Problemele pe care le întâmpină aceştia la facultate țin de disponibilitatea redusă a  

locurilor în căminele studențeşti. Din acest motiv, mulți studenți sunt nevoiți să-şi caute gazdă, unde taxele sunt 

mult mai înalte. Chiar dacă studenții sunt susținuți financiar de către părinți, aceştia întâmpină dificultăți în 

achitarea contractului pentru studii, iar numărul mic de burse diminuează dorința tinerilor de a-şi continua 

studiile. Plățile sau taxele neformale reprezintă o problemă  în continuarea studiilor.  
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Figura 8.11: Cazuri de discriminare a copiilor la înmatricularea în școală, % 
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Total, N=783 77 15 2 2 2 1 1 1 2 

Masculin, N=312 77 14 2 1 2 1 1 1 4 

Feminin, N=471 77 15 1 2 2 1 1 1 2 

Urban 

Total, N=289 75 13 1 3 4 2 1 2 4 

Masculin, N=114 78 14 0 1 3 4 1 1 5 

Feminin, N=175 73 13 1 5 5 2 2 2 3 

Rural 

Total, N=494 78 15 2 1 1 0 1 0 2 

Masculin, N=198 76 15 4 1 2 0 1 1 3 

Feminin, N=296 79 16 1 0 1 1 1 0 2 

Vîrstă 

Total, N=158 71 23 1 3 2 1 1 1 1 

Masculin, N=64 77 17 2 3 3 2 0 2 2 

Feminin, N=94 67 27 0 3 1 1 1 0 1 

Religie 

Feminin, N=59 75 14 2 0 3 2 3 2 3 

Masculin, N=31 74 13 0 0 0 3 3 0 6 

Total, N=90 74 13 1 0 2 2 3 1 4 

Etnie 

Total, N=209 74 14 1 5 5 1 3 2 2 

Masculin, N=94 81 11 1 3 5 2 1 2 2 

Feminin, N=115 69 17 1 6 5 0 4 2 2 

Dizabilități 

Total, N=140 74 10 5 3 4 2 1 1 4 

Masculin, N=69 70 13 6 3 4 1 1 1 4 

Feminin, N=71 77 7 4 3 3 3 0 0 4 

Venit 

Total, N=611 76 15 1 2 3 1 1 1 2 

Masculin, N=233 76 15 2 1 3 1 1 1 4 

Feminin, N=378 76 15 1 2 3 1 2 1 2 

 

Analiza informației din perspectiva persoanelor cu dizabilități scoate în evidență dificultăți semnificative 

privind accesul la educație. Astfel, aproximativ 31% din respondenți au declarat că nu frecventează școala. 

Copiii cu dizabilitați nu au aceleaşi condiții de a învăța de rând cu semenii lor. Ei întâmpină dificultăți majore în a 

se deplasa la şcoală din cauza resurselor financiare modeste, lipsei în şcoală a facilităților şi condițiilor pentru 

persoanele cu dizabilități, lipsa transportului specializat, a căilor de acces adaptate. 

Figura 8.8: Posibilitatea copiilor cu dizabilități de a merge la școala din localitate, % 
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Femei 

Total, N=438 47 12 41 100 43 18 38 100 

Masculin, N=162 43 13 44 100 40 19 41 100 

Feminin, N=276 49 12 39 100 47 18 36 100 

Urban 

Total, N=185 37 18 44 100 33 26 41 100 

Masculin, N=69 23 20 57 100 23 25 52 100 

Feminin, N=116 46 17 37 100 39 27 34 100 

Rural 

Total, N=253 54 8 38 100 52 13 35 100 

Masculin, N=93 52 15 33 100 57 8 35 100 

Feminin, N=160 53 11 36 100 52 8 40 100 
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Vîrstă 

Total, N=52 56 8 37 100 56 12 33 100 

Masculin, N=159 62 5 33 100 62 16 22 100 

Feminin, N=270 52 10 38 100 52 5 43 100 

Religie 

Total, N=61 31 20 49 100 30 23 48 100 

Masculin, N=20 15 35 50 100 25 35 40 100 

Feminin, N=41 39 12 49 100 32 17 51 100 

Etnie 

Total, N=101 37 17 47 100 36 20 45 100 

Masculin, N=43 37 16 46 100 37 19 44 100 

Feminin, N=58 36 17 47 100 34 21 45 100 

Dizabilități 

Total, N=87 45 16 39 100 44 31 25 100 

Masculin, N=42 43 17 40 100 38 31 31 100 

Feminin, N=45 47 16 38 100 49 31 20 100 

Venit 

Total, N=429 47 12 41 100 44 18 38 100 

Masculin, N=159 43 12 45 100 40 18 42 100 

Feminin, N=270 49 12 39 100 47 18 35 100 

 

Totodată, s-a constatat și o lipsă de comunicare a copiilor cu dizabilități şi colegii acestora, care  fac glume pe 

seama dizabilitățiii (7% în total). În 5% dintre cazuri acest grup social este discriminat de către profesori prin 

diminuarea notelor. Aceşti factori creează impedimente în integrarea socială a copiilor cu dizabilități.  

Figura 8.10.1: Cazuri de discriminare a copiilor la școală, % 
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Total, N=1153 24 30 38 5 2 3 2 4 2 

Masculin, N=495 30 28 36 4 2 2 2 3 1 

Feminin, N=658 19 32 39 6 2 3 3 4 3 

Urban 

Total, N=472 28 26 39 5 2 3 3 4 2 

Masculin, N=210 37 24 37 3 2 2 1 3 1 

Feminin, N=262 21 27 40 7 4 4 4 5 4 

Rural 

Total, N=681 20 34 37 5 2 3 2 4 2 

Masculin, N=285 25 31 36 4 2 2 2 3 1 

Feminin, N=396 17 36 38 6 2 4 3 4 3 

Vîrstă 

Total=333 35 38 23 1 1 0 0 1 1 

Masculin, N=147 44 28 24 1 1 1 0 2 0 

Feminin, N=186 34 40 23 2 1 0 1 1 2 

Religie 

Total, 150 13 24 50 7 3 4 3 5 3 

Masculin, N=70 19 40 31 1 1 1 0 3 0 

Feminin, N=80 23 15 33 16 4 10 10 8 4 

Etnie 

Total=130 32 27 35 5 3 3 2 4 2 

Masculin, N=146 27 31 38 3 2 3 2 3 1 

Feminin, N=164 36 23 32 6 3 3 2 4 3 

Dizabilități 

Total, N=211 24 36 24 5 1 4 2 7 2 

Masculin, N=99 23 21 37 5 2 3 1 6 2 

Feminin, N=112 24 26 34 6 0 6 4 7 3 

Venit Total=766 13 24 50 7 3 4 3 5 3 
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Masculin, N=291 16 21 53 5 2 2 2 5 2 

Feminin, N=475 11 25 48 8 3 5 4 5 3 

 

Per ansamblu, cele mai multe probleme la înmatriculare au fost identificate în cazul respondenților cu venituri 

mici. De cele mai multe ori, aceştia nu își permit să investească în educația copiilor lor, dar nici nu pot plăti 

unele taxe neformale care, potrivit participanților la interviuri, sunt adesea impuse la admiterea copiilor la 

grădiniță sau la școală. Copiii din familii numeroase, copii orfani,  nu au posibilitatea să frecventeze şcoala. 

Acest fenomen este cauzat de lipsa resurselor financiare pentru a procura haine de iarnă si rechizite. O altă 

problemă, invocată de copiii din acest grup, o constituie discriminarea care vine din partea profesorilor prin 

micşorarea notelor. Deși aceasta problemă apare sporadic, totuși ea influențează asupra dorinței copiilor de a 

merge la școală, dar și acea a părinților de a-și trimite copiii la studii. Conform sondajului, părinții șomeri 

preferă să nu-şi trimită copiii la grădiniță în perioada rece a anului– 29%. Conform rezultatelor studiului, părinții 

cu studii superioare sunt mai predispuşi să să-şi dea copii la grădiniță. 

Săracii (persoanele cu venituri zilnice sub 55 MDL) sunt mai vulnerabili în privința accesului la educație. Astfel, 

34% din respondenți cu venituri de până la 55 au specificat că numărul absențelor este cauzat de numărul 

frecvent de îmbolnăvire a copiilor. Ponderea acestora scade până la 17% în rândul persoanelor cu venituri 

zilnice medii de 56-75 MDL.  

Cel mai redus grad de vulnerabilitate este constatat în cazul persoanelor din regiunea transnistreană, media de 

2%. În cadrul interviurilor aprofundate s-a constatat că rezidenții acestei regiuni nu au posibilitatea de a studia 

în școli în limba de stat a Republicii Moldova, problema fiind resimțită doar de familiile care vorbesc limba 

română. Concentrarea persoanelor care vorbesc limba de stat într-o pondere mai mare în mediul rural se 

răsfrânge asupra posibilității de a studia la școală în limba maternă. Astfel, cota celor care au această 

posibilitate este mai mare în mediul rural (79%, comparativ cu 73% în mediul urban).  

Analiza informației din perspectiva mediului de reşedință scoate în evidență disparități semnificative. 

Respondenții din mediul urban au indicat mai des motivul îmbolnăvirilor în cazul nefrecventării/frecventării 

reduse a orelor la școală, 40%, comparativ cu 26% în mediul rural. Cu toate acestea, copiii din mediul rural nu 

pot merge la ore atunci când este mult de lucru în gospodărie – 5% (în special în cazul familiilor cu venituri 

zilnice sub 55 MDL). Lipsa de instituții educaționale de nivel superior în apropierea localităților rurale, cât și 

situația financiară modestă, creează dificultăți în accesul acestora la educație. Totodată, în sate a fost 

identificată o cotă semnificativă a persoanelor care nu au încercat să își continue studiile (66%, comparativ cu 

41% în mediul urban). Totodată, copiii din mediul rural nu sunt stimulați de către părinți să își continue studiile, 

ci mai degrabă să meargă la serviciu, sau să muncească în sectorul agricol, deoarece după finalizarea studiilor, 

potrivit părinților, aceștia oricum nu au unde lucra.  
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Capitolul IV. Accesul la serviciile de sănătate 
 

Deşi serviciile medicale primare sunt prezente în toate localitățile în proporție de peste 95%, în localitățile 

rurale  mici accesul la aceste servicii este mai diminuat. Femeile din mediul rural au indicat mai des că au fost 

nevoite să plătească suplimentar serviciile medicale sau să procure unele medicamente mai eficiente decât cele 

acoperite de polița de asigurare (28%, comparativ cu 23% în mediul urban). Anumite grupuri vulnerabile, 

inclusiv  persoanele văduve (50%) şi persoanele de vârsta a treia (44%) au declarat că au procurat polița de 

asigurare, iar 38% din șomeri au indicat că polița de asigurare a acestora este expirată. Femeile într-un număr 

mai mare decât bărbații au indicat că procură acest bun, 24%, comparativ cu 20%, fapt determinat de 

oportunitățile mai reduse de angajare în câmpul muncii.  

S-a constatat că populația de etnie ucraineană frecventează cel mai des medicul specialist (41%) iar populația 

de etnie romă vizitează medicul doar atunci când se simt rău. Cu toate că în mod obișnuit persoanele cu 

dizabilități ar trebui să beneficieze de servicii medicale gratuite, totuși, acestea de cele mai multe ori necesită a 

fi plătite –au relatat 31% din respondenți. O proporție semnificativă a respondenților (64%) au specificat că 

obișnuiesc să acorde mite pe motiv că acest lucru grăbește soluționarea problemelor. 

Analiza informației privind accesul la servicii de sănătate din perspectiva mediului de reşedință denotă 

disparități semnificative. Serviciile medicale sunt prezente în toate localitățile în proporție de peste 95%. Totuși, 

în localitățile rurale  mici, accesul la aceste servicii este mai redus (87%). S-a determinat, de asemenea, că în 

localitățile rurale instituțiile medicale sunt reprezentate de cele mai multe ori sub forma punctelor medicale. În 

cazul locuitorilor din orașe, barierele de accesare a serviciilor medicale țin de comportamentul brutal al 

angajaților, calitatea proastă a serviciilor medicale, dar și de necesitatea de a plăti mită pentru a putea beneficia 

de unele servicii. Respondenții din mediul rural au menționat infrastructura insuficientă a sistemului medical și 

durata excesivă de aşteptare în cazul solicitării serviciului de urgență.  

În localitățile rurale cunoașterea disponibilității specialiștilor în ginecologie, urologie, planificare a familiei, este 

mai reduse comparativ cu localitățile urbane. Dacă în mediul urban disponibilitatea în localități a ginecologilor 

este de 77%, atunci în mediul rural femeile au această posibilitate în maxim 35% dintre cazuri. În mediul urban 

cota respondenților care au afirmat că medicii sunt receptivi la toate solicitările lor atinge cota de 60%, iar în 

mediul rural acest indicator este de 54%. Respondenții din mediul rural s-au dovedit a fi mai mulțumiți de 

atitudinea lucrătorilor medicali (79%, comparativ cu 67%).  

Femeile din mediul rural au indicat mai des că au fost nevoite să plătească suplimentar serviciile medicale sau 

să procure unele medicamente mai eficiente (28%, comparativ cu 23%). În mediul urban a fost identificată o 

cotă mai înaltă a celor care au fost nevoiți să plătească suplimentar pentru medicamente mai eficiente (11%, 

comparativ cu 7%) şi servicii medicale (19%, comparativ cu 16%). Cota respondenților de sex masculin din 

grupul vârstă care nu au fost nevoiți să achite plăți suplimentare la utilizarea poliței de asigurare medicală 

depăşeşte cu 14 puncte procentuale pe cea a persoanelor de sex feminin. În special, acest fapt poate fi explicat 
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prin aceea că, femeile mai frecvent merg la medic, dar și dispun într-o măsură mai mică de poliță, sau aceasta 

este procurată doar pentru anumite perioade. 

Persoanele neangajate au acces redus la serviciile medicale. Acest lucru se explică prin disponibilitatea 

financiară modestă, absența anumitor specialişti în localitate, lipsa cunoaşterii disponibilității acestora, lipsa 

poliței de asigurare. Ponderi mici de cunoaștere a disponibilității specialiștilor au fost înregistrate în cadrul 

segmentului cu venituri zilnice de până la 55 MDL, unde rata lipsei de cunoaştere constituie 48%. Aceleași 

tendințe s-au putut observa în cazul persoanelor  membre ale gospodăriilor mari (51%). Analiza informației 

indică asupra faptului că vizitarea medicilor de familie descrește odată cu creșterea venitului mediu zilnic și 

este invers proporțională cu nivelul studiilor. În acelaşi timp, cea mai mare pondere a persoanelor care merg la 

medicul de familie în mod regulat se înregistrează în rândul celor cu venituri zilnice medii de până la 55 MDL/zi 

– 88%. Deoarece medicii de specialitate nu sunt prezenți în toate instituțiile medicale şi implică costuri 

suplimentare la aceștia aleg să se adreseze preponderent persoanele cu venituri de peste 200 MDL. 

Participanții la studiu care şi-au arătat predispoziția de a merge întotdeauna la medic în cazul apariției unor 

probleme de sănătate, sunt familiile cu copii minori (54% ), cei cu studii medii și cei cu venituri zilnice medii 

cuprinse între 76 și 100 MDL (60%).  

Problema costurilor polițelor de asigurare medicale este, de asemenea, persistentă. Un procent semnificativ al 

respondenților cu studii superioare a menționat că au obținut polița de asigurare medicală de la locul de studii/ 

muncă – 83%. Totodată, anumite grupuri vulnerabile, inclusiv  persoanele văduve (50%) şi pensionarii (44%) au 

declarat că au procurat polița de asigurare, iar 38% din șomeri au indicat că polița de asigurare a acestora este 

expirată. Este, de asemenea, de remarcat faptul că o pondere de 69% a persoanelor şomere nu au utilizat 

niciodată polița de asigurare medicală. Ponderea cea mai mare a persoanelor care au utilizat serviciile 

presupuse de acest document și nu au achitat alte plăți suplimentare s-a înregistrat în rândul pensionarilor/ 

persoanelor cu dizabilități – 54%,  urmați de către vârstnici – 50%. Șomerii au înregistrat cea mai mare cotă a 

persoanelor care nu au utilizat niciodată polița de asigurare medicală – 53%. Acest fapt ar putea fi explicat prin 

necunoaşterea de către aceste grupuri a drepturilor care derivă din posesia poliței, sau de accesibilitatea redusă 

a instituțiilor medicale.  

Analiza din perspectiva egalității de gen denotă disparități semnificative. Faptul că femeile sunt angajate în 

câmpul muncii într-o pondere mai mică în coraport cu bărbații se reflectă și asupra posesiei poliței de asigurare. 

Astfel, femeile într-un număr mai mare decât bărbații au indicat că procură acest bun, 24%, comparativ cu 

20%. Totodată, bărbații mai frecvent au remarcat că nu dispun de aceasta, 17%, comparativ cu 13%. Femeile, 

comparativ cu bărbații, într-o pondere mai mare vizitează majoritatea specialiștilor medicali. Unica excepție de 

la regulă o reprezintă stomatologul (24%, comparativ cu 22%), dar și reumatologul (5%, comparativ cu 8%), 

unde bărbații prevalează în cotă cu 2-3%. Totodată, bărbații într-un număr mai mare au tendința să nu meargă 

la medic invocînd că nu au probleme de sănătate (10%, comparativ cu 6%). Bărbații au indicat mai frecvent 

decât femeile că nu au nevoie de medic, prin urmare, ponderea celora care îl solicită la domiciliu este mai mică. 

Tot bărbații au indicat în cote mai mari faptul că medicii au fost amabili cu ei (77%, comparativ cu 71%). În 

același timp, femeile au menționat mai des că lucrătorii medicali au un comportament diferit de la caz la caz. 
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Figura 8.44: Deținerea polițelor de asigurare, % 
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poliță gratis 

Da, am primit-o 
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studii / serviciu 

Da, mi-am 

cumpărat 

(de stat) 

Nu, nu am și 

nu am avut 

poliță 

medicală 

Nu, polița 

mea a expirat 

Mi-am cumpărat 

poliță medicală 

neobligatorie 

Femei 

Total, N=1015 31 32 22 14 12 3 

Masculin, N=436 32 33 20 17 12 3 

Feminin, N=579 31 31 24 13 12 3 

Urban 

Total, N=426 31 45 17 14 8 3 

Masculin, N=186 31 47 15 13 7 4 

Feminin, N=240 32 43 18 15 8 3 

Rural 

Total, N=589 31 23 26 15 15 3 

Masculin, N=250 33 22 24 18 15 3 

Feminin, N=339 30 23 28 12 16 3 

Vîrstă 

Total, N=293 38 30 26 9 11 2 

Masculin, N=134 45 31 18 13 7 1 

Feminin, N=159 33 29 32 6 13 3 

Religie 

Total, N=135 25 44 13 18 10 6 

Masculin, N=63 32 49 13 14 5 8 

Feminin, N=72 19 40 13 21 15 4 

Etnie 

Total, N=280 26 31 17 24 15 3 

Masculin, N=132 30 36 15 23 17 2 

Feminin, N=148 23 28 19 24 14 4 

Dizabilități 

Total, N=180 41 19 44 7 4 2 

Masculin, N=82 45 20 40 7 4 2 

Feminin, N=98 38 17 47 6 4 1 

Venit 

Total, N=666 32 28 24 16 13 3 

Masculin, N=247 35 30 21 17 12 3 

Feminin, N=419 30 27 25 16 14 3 

 

Respondenții au relatat disparități semnificative ce țin de operativitatea serviciului de urgență. În localitățile 

urbane serviciul medical de urgență este mai operativ: în 54% dintre cazuri ambulanța vine la timpul potrivit, în 

timp ce în mediul rural acest indicator este semnificativ mai mic – 37%, fapt datorat, în special, drumurilor 

proaste (27%). Serviciul medical de urgență nu este solicitat, în special, de către casnice pe motiv că ambulanța 

oricum nu vine, sau din lipsă de telefon. Un grad mai scăzut de percepție a calității serviciilor medicale este 

constatat printre femeile cu dizabilități. Cu referire la eficiența tratamentelor prescrise de medici, bărbații și 

femeile au avut aceleași opinii, prin urmare, peste 70%, consideră că acestea au fost eficiente. De cele mai 

multe ori (76%), locuitorii din sate sunt nevoiți să aştepte urgența mai mult de 15 minute, care sunt, de fapt, 

vitale pentru pacienții în situați de pericol. Este observată și cota redusă a femeilor din segmentul etnic și 

religios care au indicat că ambulanța a venit în mai puțin de 15 minute. 

Examinarea rezultatelor în funcție de vârstă, relevă faptul că tinerii sunt mai predispuşi să meargă la medic. 

Persoanele în etate, frecventează mai rar medicii, invocând cel mai frecvent lipsa dorinței de a merge la spitale. 

Astfel, mai nemulțumiți de serviciile medicale sunt persoanele tinere, cu studii superioare nefinalizate, șomerii 

și persoanele cu venituri medii zilnice mai mici de 100 MDL. Chiar dacă majoritatea tinerilor participanți dețin 
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poliță de asigurare medicală, puțini dintre aceștia utilizează serviciile incluse și mai puțini dintre ei au avut 

ocazia cel puțin o dată să beneficieze de aceste servicii. Unii dintre respondenți au menționat că au putut să 

obțină cu ajutorul poliței de asigurare medicală câteva recomandări la medicii specialiști, însă tratamentul 

medical a fost procurat cu forțele financiare proprii. Majoritatea participanților preferă să nu apeleze la 

serviciile medicale, însă dacă ajung să o facă, se străduiesc să caute persoane calificate în rândul cunoștințelor.  

Disparități semnificative au fost identificate şi în cazul accesului la servicii de sănătate pentru anumite grupuri 

etnice minoritare. O bună parte din populația de etnie romă (31%) consideră că medicii nu sunt receptivi la 

necesitățile acestora. Totodată, 75% din respondenții de etnie romă au menționat că tratamentul prescris de 

medic a fost inadecvat. De asemenea, în cadrul analizei multicriteriale s-a constatat că populația de etnie 

ucraineană frecventează cel mai des medicul specialist (41%) iar populația de etnie romă vizitează doar atunci 

când se simt rău.  

Analiza informației din perspectiva accesului la sănătate a persoanelor care fac parte din grupuri religioase, 

indică anumite aspecte discriminatorii.  Astfel, 10% din musulmanii intervievați consideră că medicul a indicat 

un tratament inadecvat. De asemenea, 22% din respondenții de religie musulmană (comparativ cu 7%-9% în 

celelalte segmente din grupul religios), au indicat că acțiunile întreprinse de aceștia au fost ineficiente. Lipsa 

polițelor de asigurare în cazul musulmanilor se reflectă în cota înaltă a acelora care nu au folosit niciodată polița 

medicală (45%).  

Persoanele cu dizabilități, de asemenea, se confruntă cu bariere ce țin de accesul la servicii de sănătate. În 24% 

de cazuri, persoanele nu sunt la curent de existența în localități a instituțiilor specializate pentru copiii cu 

dizabilități. Lipsa instituțiilor specializate care ar oferi servicii pentru copiii cu dizabilități, sau cunoștințele 

despre existența acestora, a fost constatată preponderent în localitățile rurale, unde doar 16%, comparativ cu 

65% persoane din mediul urban, au indicat că dispun de astfel de servicii în mediul de reședință. Medicii 

specialişti în cazul persoanelor cu dizabilități sunt vizitați mai cu seamă de către respondenții din mediul rural 

(43%, comparativ cu 38%), în special, de către bărbați, pe când în mediul urban, preponderent acest segment 

este reprezentat de către femei.  

Figura 1.4: Cunoașterea despre disponibilitatea în localitate a instituțiilor specializate pentru copiii cu dizabilități, % 
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Figura 8.35: Vizita la medicul de specialitate de către persoanele cu dizabilități, % 
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Cu toate că prin lege persoanele cu dizabilități ar trebui să beneficieze de servicii medicale gratuite, totuși, 

acestea de cele mai multe ori necesită a fi plătite. Cea mai mare cotă a respondenților care au fost, totuși, 

nevoiți să efectueze plăți suplimentare s-a înregistrat în rândul familiilor cu copii minori, inclusiv cu dizabilități 

fizice – 31%, probabil din cauza specificului investigațiilor care trebuie efectuate pentru diagnosticul copiilor. 

Corupția în sistemul de sănătate afectează grav accesul la servicii de sănătate. O proporție semnificativă a 

respondenților (64%) au specificat că obișnuiesc să acorde mite pe motiv că acest lucru grăbește soluționarea 

problemelor. Deși serviciile medicale pentru persoanele cu dizabilități sunt gratuite, totuși plata unor taxe 

neformale reduce considerabil accesul la aceste servicii. Doar o treime de respondenții care aparțin diferitor 

grupuri religioase au indicat că mita nu a fost solicitată. Cei mai convinși că oferirea mitei ar grăbi soluționarea 

problemelor sunt musulmanii. Din segmentul ce ține de grupurile etnice, Romii au declarat preponderent că nu 

li s-a cerut niciodată mită. O situație similară a fost înregistrată  în cazul persoanelor sărace, cu venituri zilnice 

medii de până la 55 lei – 55%. 
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Capitolul V. Angajarea în câmpul muncii 
 

Ponderea medie a persoanelor din grupurile vulnerabile care întâmpină bariere în accesul la piața muncii 

constituie 82%. Starea mai gravă a lucrurilor este constatată în rândul locuitorilor din mediul rural (87%); 

persoanelor cu vârsta 17-25 de ani (87%); reprezentanților grupurilor minoritare, inclusiv  romilor (97%), 

găgăuzilor (82%), bulgarilor (95%); persoanelor cu dizabilități (96%); familiilor monoparentale, gospodăriilor 

mari (87%). Principalele cauze ale acestor disparități rezidă în lipsa locurilor de muncă pentru locuitorii mediului 

rural; lipsa studiilor, experienței; remunerare insuficientă preponderent pentru persoanele tinere; discriminarea 

din partea angajatorilor.  

Figura 8.13: Încadrarea în câmpul muncii, % 
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Analiza informației în funcție de mediul de reşedință este caracterizată de disparități semnificative. Astfel, 

conform sondajului, lipsa locurilor de muncă este mai acută în special în mediul rural (16%, comparativ cu 5%). 

De cele mai multe ori persoanele din regiunile rurale au indicat că nu au încercat să se angajeze (43%). În 

special femeile din mediul rural au menționat faptul că una din principalele cauze este lipsa calificării necesare 

dar şi a locurilor de muncă. De asemenea, în mediul rural este mai pronunțată munca sezonieră (agricolă) (11%, 

comparativ cu 6%). 
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Grupurile etnice minoritare, de asemenea, au acuzat probleme în domeniul accesului la muncă. Cel mai afectat 

segment la acest capitol este populația de etnie romă (56%), urmat de populația de etnie bulgară (54%).  

Respondenții de etnie romă au menționat, în proporție de 13% că nu au un loc de muncă deoarece nu dispun 

de studiile şi calificarea necesară. Majoritatea femeilor de etnie romă au specificat că nu au încercat să se 

angajeze. Aparent, acest fapt se explică prin abordarea paternalistă şi rolul preponderent casnic al femeii în 

aceste familii. Totodată, mai multe grupuri etnice au relevat problema găsirii unui loc de muncă din cauza limbii 

vorbite. Astfel, cei mai mulți dintre cei intervievați sunt vorbitori de limbă rusă, cunoscând mai puțin limba 

română, care este solicitată la angajare.  

Reprezentanții grupurilor religioase minoritare au acuzat probleme de discriminare la angajare în muncă. 

Astfel, 7% din femeile de religie musulmană au specificat că nu au fost angajate din cauza apartenenței 

religioase şi vestimentației specifice pe care le poarte. Adepții Martorilor lui Iehova, au specificat că nu au 

încercat să inițieze o afacere deoarece acest lucru contravine într-o anumită măsură unor principii expuse în 

Biblie.  

Un grad sporit de vulnerabilitate în angajarea în câmpul muncii îl reprezintă tinerii, persoanele fără studii,  

persoanele de vârsta a treia, familiile monoparentale, persoanele cu venituri de până la 55 MDL/zi. Toate 

persoanele tinere participante la discuțiile în grup au susținut că au încercat să-și găsească un loc de muncă fie 

pe toată durata zilei, fie în regim de timp parțial. O barieră semnificativă menționată este lipsa de experiență a 

tinerilor, dar și nivelul redus al remunerării. De asemenea, 75% din respondenții fără studii au declarat că nu 

au putut să găsească un loc de muncă. În cadrul grupului de persoane care nu sunt angajate în câmpul muncii, 

dar nu-și caută de lucru, se evidențiază persoanele de vârsta a treia (80%), întreținătorii familiilor 

monoparentale (82%). Persoanele cu venituri de până la 55 lei pe zi au declarat, în proporție de 72% că nu sunt 

angajate în câmpul muncii.  

Persoanele cu dizabilități sunt extrem de vulnerabile în privința angajării în muncă.  Acestea au invocat 

imposibilitatea de a munci (lipsa facilităților necesare) şi discriminarea din partea angajatorilor. Tutorii au 

menționat şi lipsa timpului reieşind din necesitatea de a îngriji de persoanele cu dizabilități. Majoritatea 

persoanelor cu dizabilități intervievate au specificat că nu sunt angajate în câmpul muncii  - 83%. Totuși, o 

pondere de 5%, deși au un loc de muncă, au indicat că nu lucrează conform specialității. Doar 1% din 

respondenții cu dizabilități a specificat că este angajat(ă) la muncă în conformitate cu meseria însușită. Un 

număr semnificativ de respondenți au menționat că nu au încercat să se angajeze – 66%. Cauzele acestui 

fenomen sunt multiple, inclusiv nedorința angajatorilor, lipsa acomodării rezonabile, lipsa standardelor 

ocupaționale pentru persoanele cu dizabilități, lipsa calificării.   

Analiza informației din perspectiva egalității de gen, relevă disparități semnificative. Femeile mai frecvent au 

indicat imposibilitatea de a se angaja, deoarece în localitățile respective, preponderent în cele rurale, nu există 

locuri de muncă. De asemenea, femeile au menționat că nu se pot angaja în localitățile din proximitate 

deoarece trebuie să îngrijească de copii (15%). Analiza răspunsurilor indică asupra faptului că femeile mai 

frecvent nici nu lucrează și nu caută de lucru (50%, comparativ cu 42%). Acest fapt a fost explicat prin 

necesitatea de a îngriji copiii și casa. În același timp, bărbații au declarat că sunt mai frecvent angajați neoficial. 

Problema femeilor neangajate care nu caută de lucru este mai pronunțată în mediul rural, în mod special în 
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rândurile femeilor fără studii vocaționale. În acelaşi timp, femeile preponderent încearcă să identifice un loc de 

muncă corespunzător specialității (21%) comparativ cu bărbații (14%). Aparent, acest fapt poate fi explicat prin 

numărul mai mare de oportunități de angajare pentru bărbați.   

Figura 8.15: Bariere de încadrare în câmpul muncii, % 
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Total, N=1074 40 41 5 6 1 5 3 2 1 1 1 2 

Masculin, 

N=460 
36 42 5 7 2 7 3 2 0 2 0 3 

Feminin, N=614 43 40 6 5 1 3 3 2 2 0 1 2 

Urban 

Total, N=448 35 48 4 4 2 2 4 1 1 1 1 2 

Masculin, 

N=197 
35 48 3 4 2 6 3 1 0 2 0 3 

Feminin, N=251 36 47 6 4 1 3 2 1 2 0 2 2 

Rural 

Total, N=626 43 36 6 7 1 3 5 2 1 1 1 2 

Masculin, 

N=263 
37 38 6 9 1 8 3 2 0 1 0 3 

Feminin, N=363 48 35 6 5 1 3 3 2 1 0 1 2 

Vîrstă 

Total, N=308 46 36 8 5 1 6 2 0 1 1 0 2 

Masculin, 

N=139 
38 40 8 6 2 7 1 0 0 1 0 3 

Feminin, N=169 52 32 9 4 0 4 2 1 2 0 1 2 

Religie 

Total, N=142 34 48 3 3 4 4 3 1 1 1 1 4 

Masculin, N=65 34 52 3 5 3 2 6 2 0 1 0 2 

Feminin, N=77 34 44 3 1 4 4 3 1 3 0 1 6 

Etnie 

Total, N=299 40 33 8 6 3 7 4 3 1 2 2 4 

Masculin, 

N=267 
30 40 6 6 4 9 4 3 0 3 0 5 

Feminin, N=441 49 28 9 6 2 5 3 3 3 0 3 3 

Dizabilități 

Total, N=191 66 26 1 5 1 3 2 0 1 1 1 1 

Masculin, N=88 65 26 2 6 1 1 2 0 1 1 0 0 

Feminin, N=103 67 26 0 4 1 4 1 0 1 0 1 1 

Venit 

Total, N=708 43 39 6 5 1 4 3 1 1 1 1 2 

Masculin, 

N=267 
40 40 6 6 1 6 3 1 0 2 0 2 

Feminin, N=441 45 38 5 4 1 3 2 2 2 0 1 2 
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Capitolul VI. Dificultăţile financiare și accesul grupurilor vulnerabile la 

asistenţa socială 
 

Analiza informației din perspectiva dificultăților financiare şi accesului grupurilor vulnerabile la asistență socială 

denotă disparități semnificative în cazul femeilor şi bărbaților, vulnerabilitate sporită a persoanelor traficate sau 

victime ale violenței în familie, persoanelor de etnie romă, minorităților religioase, persoanelor din mediul 

rural. În familiile gestionate de femei situația financiară este mai acută comparativ cu familiile gestionate de 

bărbați. În cazul persoanelor care au fost traficate, sau supuse violenței în familie a fost identificat un nivel 

redus sau foarte redus de trai. O bună parte din respondenții de etnie romă (82%) au menționat că sunt 

vulnerabili din punct de vedere material. De asemenea, 47 % dintre respondenții de etnie romă au menționat 

ca se confruntă cu incapacitatea financiară pentru procurarea alimentelor. Analiza răspunsurilor oferite de 

reprezentanții minorităților religioase relevă faptul că 31% dintre respondenți nu cunosc despre posibilitatea de 

a beneficia de ajutor social. În mediul rural, peste 70% dintre participanții la studiu au indicat un venit mediu 

zilnic de până la 55 MDL, în timp ce în cel urban, cifra dată este de două ori mai mică – 35%. Toți respondenții 

din grupul dizabilități, care au participat la studiu, au indicat că o situației financiară grea. 

Rezultatele sondajului denotă disparități din perspectiva egalității de gen. Astfel, în familiile gestionate de femei 

situația financiară este mai acută comparativ cu familiile gestionate de bărbați. Femeile sunt mai frecvent în 

situația în care nu își pot asigura financiar alimentele necesare (23%, comparativ cu 18%). În cazul divorțurilor, 

naşterii unui copil în afara căsătoriei, sau a unui copil cu dizabilități, femeile au relatat că adeseori sunt 

abandonate, fiind nevoite să-şi întrețină familia fără suportul soțului. 
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Figura 8.18: Venitul mediu zilnic per persoană în familie, % 
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Analiza informației prin prisma veniturilor indică asupra faptului că persoanele vulnerabile, care beneficiază de 

ajutoare sociale nu manifestă dorință de a se angaja, invocând că indemnizațiile au aceeaşi valoare ca şi 

potențiala remunerare salarială. Conform relatărilor în cadrul focus grupurilor,  statul trebuie să se implice activ 

în rezolvarea problemelor cu care se confruntă grupurile social-vulnerabile. Aparent, aceste probleme sunt 

cauzate de lipsa unor politici echilibrate privind salariul minim şi acordarea indemnizațiilor sociale. 

În cazul persoanelor traficate, sau supuse violenței în familie a fost identificat un nivel redus de trai. Veniturile 

de cele mai multe ori provin din indemnizații, alocații sociale sau bani oferiți de apropiați. În ceea ce privește 

dificultățile financiare, majoritatea tinerilor din categoria social-vulnerabilă, se confruntă cu incapacitatea de 

plată a serviciilor comunale (în special, în perioada rece a anului) și procurare a vestimentației. Tinerii au relatat 

că preponderent sunt ajutați de către părinți, care îi aprovizionează cu haine trimise de peste hotare). În unele 

cazuri, tinerii au invocat ca își limiteze necesitățile până la nivelurile admisibile.  

 

Respondenții din categoria persoanelor cu un nivel mai înalt al veniturilor consideră necesară acordarea 

asistenței sociale. Pe de altă parte, a fost identificat că o bună parte din respondenți nu cunosc despre 

oportunitatea de a beneficia de acest ajutorul social. Acest fapt indică asupra informației insuficiente la acest 

capitol.  

Figura 8.47: Solicitarea ajutorului social, % 
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Persoanele de etnie romă sunt cei mai vulnerabili în această privință. O bună parte din respondenții de etnie 

romă (82%) au menționat că sunt vulnerabili din punct de vedere material. De asemenea, 47 % dintre 

respondenții de etnie romă au menționat ca se confruntă cu incapacitatea financiară pentru procurarea 

alimentelor.  

Analiza răspunsurilor oferite de reprezentanții minorităților religioase indică asupra faptului că 31% dintre 

respondenți nu cunosc despre posibilitatea de a beneficia de ajutor social. Într-o cotă mai mare, acest 

segment este reprezentat de creștinii neortodocși, fapt condiționat, probabil, de aceea că aceștia sunt într-o 

măsură mai mare rezidenți ai mediului rural. 

Sondajul de opinie relevă vulnerabilitatea financiară sporită a locuitorilor mediului rural comparativ cu mediul 

urban. Astfel, 25% dintre respondenții din mediul rural nu își pot asigura financiar produsele alimentele 

minime (27%, comparativ cu 12% în localitățile urbane). În mediul rural, peste 70% dintre participanții la studiu 

au indicat un venit mediu zilnic de până la 55 MDL, în timp ce în cel urban, cifra dată este de două ori mai mică 

– 35%. În cadrul focus grupurilor, persoanele din localitățile rurale au menționat că adeseori ajutoarele 

materiale se acordă în funcție de anumite relații personale, neformale ale asistenților sociali cu membrii 

comunității. De asemenea, participanții din mediul rural au acuzat lipsa de receptivitate din partea asistenților 

sociali. Potrivit respondenților, în unele cazuri dosarele lor nu sunt examinate în termeni rezonabili. Totodată, în 

mediul urban, persoanele sunt mai puțin informate despre posibilitatea de a obține ajutor social, fapt corelat şi 

cu un număr mai redus al celora care primesc acest ajutor (13%, comparativ cu 21%). Fenomenul ar putea fi 

explicat de comunicarea interpersonală care prevalează în localitățile rurale şi, prin urmare, asigură un grad mai 

înalt de cunoaştere a problemei.  
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Analiza informației din perspectiva de gen sugerează faptul că femeile cunosc mai bine despre posibilitățile de 

asistență socială. Femeile intervievate au indicat că au un venit mediu zilnic mai mic de 55 MDL, dar și că 

resursele financiare disponibile nu sunt suficiente pentru procurarea alimentelor de bază (23%, comparativ cu 

bărbații - 18%). Femeile, într-o pondere mai mare, au declarat că au solicitat ajutor social și îl primesc și la 

momentul actual (19%, comparativ cu 16% în rândul bărbaților). Totodată, poate fi remarcat și faptul că bărbații 

cunosc mai puțin despre această oportunitate (37%, comparativ cu 26%), dar și sunt de opinia că nu necesită 

ajutor social.  

Toți respondenții din grupul dizabilități, care au participat la studiu, au indicat că o situație financiară grea. 

Astfel, persoanele cu dizabilități şi familiile în care acestea locuiesc supraviețuiesc doar din alocații sau 

subvenții, acestea constituind aproximativ 600 MDL. Prin urmare, familiile nu își pot asigura nici chiar minimul 

necesar pentru existență. Persoanele din mediul urban uneori beneficiază de ajutorul organizațiilor 

neguvernamentale, iar cei din regiunile rurale mai îndepărtate nu dispun de acest avantaj. Persoanele cu 

dizabilități locomotorii au acuzat bariere semnificative privind accesul la bunuri şi servicii, bariere de integrare 

în sistemul de învățământ, lipsa mijloacelor financiare pentru procurarea cărucioarelor care le-ar permite 

deplasarea şi accesul fizic în instituții.  
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Capitolul VII. Accesul grupurilor vulnerabile la locuinţă și condiţii favorabile de 

trai 
 

Examinarea informației vis-a-vis de accesul grupurilor vulnerabile la locuință indică disparități semnificative 

dintre mediul urban şi rural, femei şi bărbați, populația de etnie romă, persoanele cu dizabilități. În mediul rural 

84% dintre respondenți dispun de casă proprie, în timp ce în mediul urban cifra este de 32%. În mediul rural 

condițiile de trai nu corespund standardelor minime, fiind lipsă apa potabilă şi alte facilități de bază. Persoanele 

de credință musulmană au menționat, în proporție de 4%, că au fost discriminați la încercarea de a închiria o 

locuință. Romii sunt extrem de vulnerabili în această privință, barierele de bază fiind lipsa apeductului şi/sau 

conductei de gaz. Femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații în exercitarea acestui drept, adesea fiind nevoite 

să suporte de sine stătător cheltuielile de întreținere a locuințelor. Mai mult de jumătate din respondenții cu 

dizabilități sau persoanele care locuiesc în familiile în care se întrețin persoane cu dizabilități (65%) au 

menționat că nu dispun de condiții adecvate de trai.   

În urma analizei realizate conform mediului de reşedință se constată că problema accesului la locuință este mai 

acută în localitățile urbane decât în cele rurale. În mediul rural 84% dintre respondenți dispun de casă proprie, 

în timp ce în mediul urban cifra este de 32%. Aproximativ 38% dintre locuitorii mediului urban se confruntă cu 

incapacitatea financiară de a procura o locuință şi de a achita serviciile comunale. În acelaşi timp,  aproximativ 

66% a respondenților din mediul rural au invocat lipsa utilităților inclusiv apă, canalizare, etc. Acest fenomen 

este cauzat de lipsa infrastructurii în mediul rural. Totodată, 84% dintre respondenții mediului urban, au indicat 

că dispun de gaz și de aragaz, în timp ce în  mediul rural cota este de 50%. De cele mai multe ori, respondenții 

din mediul rural, au declarat că unica utilitate disponibilă în case este energia electrică, mulți dintre ei fiind 

lipsiți chiar și de aragaz, fiind nevoiți să gătească mâncare la o plită improvizată în curte. De asemenea, în 

mediul rural, baia și WC-ul sunt de cele mai multe ori separate de restul locuinței, fiind rareori încălzite sau 

având alte comodități. Persoanele ce locuiesc în mediul urban dispun în proporție de 42% de apă caldă, în timp 

ce persoanele din mediul rural dispun de această utilitate în proporție de 30%. Toate aceste cifre denotă un 

decalaj semnificativ al calității vieții între cele două medii. Mai vulnerabile la acest capitol pot fi considerate 

persoanele din mediul rural. 
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Figura 8.20: Aprecierea condițiilor de trai, % 
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Comparativ cu alte minorități religioase persoanele de religie musulmană se confruntă cu probleme specifice în 

domeniul accesului la locuință, inclusiv cazuri de discriminare. O parte din respondenți au declarat că locuiesc 

preponderent la părinți (27%) sau închiriază o locuință (12%). În proporție de 4% persoanele de credință 

musulmană au indicat că li s-a refuzat oferirea spațiului cu chirie. Aparent, această situație poate fi rezultatul 

atitudinii sceptice a populației locale față de religia musulmană, lipsei unei culturi de promovare a diversității. 

Analiza din perspectiva apartenenței etnice indică un grad sporit de vulnerabilitate a romilor. Respondenții de 

etnie romă au invocat că locuințele sunt moștenire de la părinți, iar confortul acestora este pe departe demn de 

un trai decent (72%). Lipsa apeductului și gazoductului creează principalele bariere de acces la condiții de trai 

favorabile. De cele mai multe ori, aceste familii dispun de electricitate, iar prepararea bucatelor ori se face la 

plita electrică, ori la plita improvizată din curte (iarna la sobă). De asemenea, 81% dintre femeile de etnie romă, 

participante la sondaj, au indicat că locuința lor este într-o stare deplorabilă. Lipsa apeductului și gazoductului 

creează principalele bariere de acces la condiții de trai favorabile. De cele mai multe ori, aceste familii dispun de 

electricitate, iar prepararea bucatelor ori se face la plita electrică, ori la plita improvizată din curte (iarna la 

sobă). De asemenea, 81% dintre femeile de etnie romă, participante la sondaj, au indicat că locuința lor este 

într-o stare deplorabilă.  

Sondajul constată că femeile, mai rar decât bărbații, dispun de imobile proprii. Problema locuinței în rândul 

femeilor reiese din abandonul de către bărbați, în cazul apariției unor probleme sau a divorțului. Astfel, de cele 
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mai multe ori, acestea ajung să locuiască cu membrii familiilor în care s-au născut, ori sunt nevoite să caute o 

locuință în care să stea cu chirie. Din cauza problemelor financiare legate de lipsa unui loc  de muncă sau din 

necesitatea de a creşte copiii rămași în îngrijire (care necesită cheltuieli substanțiale de întreținere), calitatea 

locuințelor luate cu chirie, nu corespunde normelor minime. Totodată, chiar dacă acestea au unde locui, totuși, 

din cauza cheltuielilor mari de întreținere a copiilor, femeile sunt nevoite să renunțe la unele facilități sau să se 

limiteze în utilizarea acestora. În cadrul studiului calitativ a fost determinat faptul că, din cauza problemelor 

financiare mamele își limitează copiii în utilizarea unor astfel de utilități precum apa sau încălzirea. Mai multe 

femei decât bărbați au indicat că locuiesc cu părinții (9%, comparativ cu 6%), cifră mai mare remarcată în cazul 

persoanelor divorțate. Femeile din mediul urban, mai frecvent decât bărbații, stau în aceeași locuință cu părinții 

(7%, comparativ cu 4%). De asemenea, lipsa spațiului locativ pentru femei este mai stringentă în localitățile 

urbane. De remarcat că uneori, aceste motive condiționează faptul că femeile tolerează un comportament 

violent din partea soților, pentru a evita confruntarea cu probleme de ordin locativ.  

În urma analizei segmentului „ socio-economic”, s-au constatat disparități semnificative de acces la condiții 

adecvate de trai în cazul persoanelor cu venituri de până la 55 lei zilnic, cota acestora constituind 21%. 

Persoanele cu venitul zilnic mediu de peste 200 MDL au semnalat ponderi mai mari în ceea ce privește prezența 

încălzirii autonome – 67% și a apeductului cu apă caldă și rece – 83%.  

Persoanele cu dizabilități, de asemenea, au acuzat bariere semnificative de acces la condiții favorabile de trai. 

Astfel, mai mult de jumătate din respondenții cu dizabilități sau persoanele care locuiesc în familiile în care se 

întrețin persoane cu dizabilități au menționat că nu dispun de condiții adecvate de trai 65%.  Aparent, acest 

faptul dat este condiționat de imposibilitatea de a munci și prin urmare o incapacitate de a acoperi cheltuielile 

aferente întreținerii locuinței. În cadrul focus grupurilor s-a menționat că locuințele persoanelor cu dizabilități 

participante la studiu nu corespund cerințelor minime. În cazul persoanelor cu probleme locomotorii, o 

problemă o constituie lipsa comodităților pentru persoanele cu dizabilități (de exemplu ușile înguste,  care 

împiedică deplasarea liberă prin locuință). 

Figura 8.22: Disponibilitatea utilităților în locuințe, % 
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Total, N=1122 65 48 40 24 21 35 19 4 

Masculin, N=481 65 49 41 24 22 38 19 3 

Feminin, N=641 65 47 39 23 19 33 18 5 

Urban 

Total, N=465 84 18 76 36 38 42 38 3 

Masculin, N=206 86 18 76 34 40 42 39 2 

Feminin, N=259 83 18 76 37 37 42 37 3 

Rural 

Total, N=657 52 69 15 15 8 30 5 5 

Masculin, N=275 50 72 15 17 9 34 4 4 

Feminin, N=382 53 67 14 14 8 26 5 6 

Vîrstă 

Total, N=321 64 48 37 21 20 34 20 7 

Masculin, N=142 62 47 34 19 18 30 19 9 

Feminin, N=179 65 48 42 25 23 39 21 6 
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Apeduct 
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Apeduct 
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apă caldă și 

rece 
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Religie 

Total, N=145 79 31 65 34 26 39 39 4 

Masculin, N=67 82 28 72 39 33 42 43 3 

Feminin, N=78 77 33 59 31 21 36 35 5 

Etnie 

Total, N=306 83 51 39 24 29 42 24 2 

Masculin, N=144 83 53 38 26 30 47 22 2 

Feminin, N=162 82 48 40 22 28 36 25 2 

Dizabilități 

Total, N=202 55 55 24 14 11 27 12 7 

Masculin, N=95 56 53 29 15 15 31 16 5 

Feminin, N=107 54 58 19 13 8 24 9 8 

Venit 

Total, N=745 63 49 37 22 20 34 18 5 

Masculin, N=283 64 48 40 22 23 37 19 4 

Feminin, N=462 63 50 34 22 18 32 17 6 

 

Analiza accesului la locuință şi condiții favorabile de trai din perspectiva vârstei denotă probleme semnificative 

în rândul persoanelor tinere cu vârsta de 17-25 ani – 47% şi a persoanelor de vârsta a treia. Fiind originari din 

regiunile rurale, în majoritatea cazurilor, tinerii care locuiesc în oraşe, închiriază o locuință sau trăiesc în 

căminele studențești. Cei care locuiesc la gazdă achită o sumă lunară de 40-100 de Euro și plățile comunale, 

sume care nu pot fi acoperite în lipsa suportului din partea părinților sau rudelor. Persoanelor cu  vârsta de 

peste 65 de ani au acuzat probleme ce țin de calitatea condițiilor de trai - (68%), inclusiv  problema încălzirii 

locuinței, lipsa unui televizor, etc. 
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Capitolul VIII. Accesul grupurilor vulnerabile la apă potabilă 
 

Analiza informației ce ține de accesul grupurilor vulnerabile la apă potabilă scoate în evidență un grad sporit de 

vulnerabilitate a populației din localitățile rurale, preponderent în rândul femeilor, persoanelor de vârsta a 

treia, persoanelor de etnie romă, ucraineană şi bulgară, persoanelor cu venituri sub 55 MDL/zi, şomerii, 

persoanele cu dizabilități.    

Potrivit sondajului, populația din mediul rural, prezintă un grad sporit de vulnerabilitate în ceea ce priveşte 

accesul la apă potabilă. Astfel, indicele de trasare a apeductelor în localitățile rurale constituie doar 57%, 

comparativ cu 90% în localitățile urbane. Factorii favorizanți acestei disparități sunt lipsa sistemelor de 

aprovizionare cu apă în sate, precum şi incapacitatea financiară a locuitorilor de a plăti pentru acest serviciu. 

Este de menționat şi cota necunoscătorilor despre existența apeductului în localitate, care variază de la 4% - 

13%.  

Din analiza datelor obținute, s-a constatat că în mediul rural persoanele angajate, cu un nivel mai înalt al 

studiilor şi un nivel înalt al venitului per membru de familie, sunt într-o pondere mai mare conectați la 

apeduct. În mediul rural apa pentru consum este luată, în special, din fântâni (56%), pe când în mediul urban 

aceasta este utilizată preponderent din robinete (73%). În ceea ce priveşte calitatea apei, ea este apreciată de 

către 25% dintre respondenți ca fiind de calitate superioară, iar de către 62-64%, ca fiind medie. În același timp, 

persoanele cu un nivel al veniturilor sau studiilor mai înalt consideră că apa este de o calitate proastă, fapt ce 

sugerează că aceste persoane sunt mai conectate la fluxurile informaționale privind calitatea apei. Tratarea sau 

filtrarea apei înainte de consum este preponderent o caracteristică a locuitorilor mediului urban (42%, 

comparativ cu 14% în mediul rural). Localitățile concentrate în zona de sud a republicii se confruntă cu o 

insuficiență de resurse de apă - 11%. Deşi nu dispun de apeduct, persoanele din mediul rural nu manifestă 

interes sporit de a se conecta la acest serviciu (14%, comparativ cu 4% în mediul urban), fapt explicat prin 

opțiunea de a se alimenta gratis din fântâni. Se face remarcată o uşoara tendință de utilizare a apei îmbuteliate 

atât pentru consum, cât şi pentru prepararea bucatelor, în mediul urban - 24%, pe când locuitorii mediului rural 

mai rar procură în acest scop apă îmbuteliată.  

Sondajul constată că femeile sunt cele care se confruntă cu un grad mai sporit de vulnerabilitate privind 

accesul la apă potabilă. Femeile sunt într-o măsură mai mică predispuse să se conecteze la apeduct, cauza 

principală fiind situația financiară mai dificilă comparativ cu bărbații. Familiile din mediul rural unde capul 

familiei este femeia sunt mai rar conectate la apeduct (55% comparativ, cu 75%, în cazul familiilor gestionate de 

bărbați). Femeile din mediul rural, într-o pondere mai mare au indicat că utilizează pentru prepararea bucatelor 

apa din fântâni (40%, comparativ cu 35% în mediul urban). În aprecierea calității apei utilizate pentru consum, 

femeile conştientizează mai bine decât bărbații calitatea proastă a apei.  

Un grad sporit de vulnerabilitate este atestat în rândurile locuitorilor de vârsta a treia din mediul rural. Doar 

52% dintre persoane în etate, intervievate, au acces la apă. Tot această categorie de persoane nu tratează nici 

într-un fel apa înainte de consum. Conform datelor obținute, 19% dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani 
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nu doresc sa se conecteze la apeduct, fapt explicat de lipsa resurselor financiare şi/sau lipsa apeductului în 

localitate. Totodată, 11% din persoanele în etate chestionate au menționat că vârsta/boala nu le permite să se 

aprovizioneze cu apă.   

O serie de respondenți nu prelucrează apa înainte de a fi consumată. Printre aceştia sunt persoanele de vârsta a 

treia (peste 65 de ani), pensionari/ invalizi, persoanele fără studii și cele cu venitul zilnic mediu de până la 55 lei. 

Aceste constatări denotă un indice scăzut de conştientizare a problemelor ce țin de calitatea proastă a apei 

potabile.  

Figura 8.27: Sursa de apă pentru consum (potabilă), % 
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Examinarea informației din perspectiva grupurilor etnice minoritare denotă vulnerabilitate sporită privind 

accesul la apă în cazul persoanelor de etnie romă, ucraineană şi bulgară. Cele mai mici ponderi în ceea ce 

privește disponibilitatea unui apeduct în localitate au fost înregistrate în rândul persoanelor de etnie ucraineană 

– 73% și romă – 72%. Aceştia nu dispun de această utilitate, fapt argumentat prin lipsa apeductului în localitățile 

unde domiciliază. Romii au declarat că sunt nevoiți să colecteze apa din izvoare sau fântâni care se află la 

distanțe mari. Populația de etnie bulgară, de asemenea, a menționat probleme ce ține de accesul la apă 

potabilă de calitate, 19% din respondenți menționând că apa este adusă în cisterne. 

Conform rezultatelor sondajului persoanele angajate, cu un nivel mai înalt al studiilor și un nivel mai înalt al 

venitului per membru de familie, sunt mai bine asigurate cu acces la apeduct. Pe de altă parte, şomerii duc 

lipsă de această comoditate n proporție de 63%. O pondere considerabilă a persoanelor cu venituri zilnice medii 

de până la 55 MDL folosesc apa din fântâna de lângă casă – 54%, același fenomen fiind constatat în cazul 

persoanelor fără studii – 59%, aceste tendințe pot fi explicate prin caracterul așezărilor rurale și a 

disponibilităților financiare limitate.  
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Persoanele cu dizabilități, de asemenea, sunt extrem de vulnerabile din perspectiva accesului la apă potabilă de 

calitate. Astfel, 46% dintre persoanele cu dizabilități intervievate au declarat că nu au acces la apa potabila. 

Faptul dat constituie pentru acest segment de populație o barieră considerabilă în activitatea zilnică, dat fiind 

dificultatea cu care obțin acel strict necesar de apă potabilă.  
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Capitolul IX. Percepţia privind grupurile vulnerabile 
 

Examinarea informației vis-a-vis de percepția populației asupra grupurilor vulnerabile indică un grad diminuat 

de acceptare față romi, persoane cu dizabilități, femei. Persoanele cu dizabilități sunt mai puțin acceptate în 

rândul persoanelor cu venituri mai înalte, în mediul urban și în rândul bărbaților. Deși majoritatea grupurilor 

etnice minoritare sunt tratate în mod omogen, romii sunt aproape excluși din societate de majoritatea 

persoanelor, indiferent de mediu, religie sau alte criterii. Deși femeile sunt, în mare parte, acceptate în societate 

în calitate de factori de decizie, totuși, viziunea generală este că femeia trebuie să se ocupe preponderent de 

treburile casnice și aspectele ce vizează îngrijirea copiilor, fapt împărtăşită atât de bărbați cât şi de femei. În 

pofida acestui fapt, femeile ar dori să-şi asume rolul de şef, politician sau primar. 

Pentru acest capitol respondenții au trebuit să aprecieze percepția față de diferite grupuri sociale pe o scală de 

la 1 la 7, unde 1 reprezintă total inacceptabil, iar 7 - absolut normal. În urma cumulării acestor scoruri și 

ponderării răspunsurilor, a fost posibilă identificarea gradului de acceptare a grupurilor vizate.  

Persoanele cu dizabilități sunt mai puțin acceptate în rândul persoanelor cu venituri mai înalte, în mediul 

urban și în rândul bărbaților. Cauzele acestor fenomene ar putea fi explicate prin prisma analizei de mai sus. 

Persoanele cu dizabilități sunt practic invizibile pe piața muncii, în stradă, nu au acces fizic în instituții. Acest 

aspect, în joncțiune cu lipsa de informare şi lipsa programelor de promovare a unei culturi a diversității probabil 

duce la ne-acceptarea persoanelor cu dizabilități de către persoanele cu venituri mici şi bărbați. Pe de altă 

parte, abordarea paternalistă din societate, rolul femeii văzut preponderent prin prisma obligațiilor casnice, 

faptul că femeile sunt frecvent antrenate în activități de îngrijire a copiilor, probabil explică un grad mai înalt de 

acceptare din partea acestora.  

Tabel 9.1: Acceptarea în societate a persoanelor cu dizabilități, puncte 

  Fizice Intelectuale Media 

Venit 
Da 4.45 3.62 4.45 

Nu 4.12 3.31 4.12 

Dizabilități 
Da 4.77 4.03 4.77 

Nu 4.24 3.40 4.24 

Etnie 
Da 4.31 3.70 4.31 

Nu 4.34 3.44 4.34 

Religie 
Da 4.39 3.69 4.39 

Nu 4.32 3.48 4.32 

Vîrstă 
Da 4.36 3.57 4.36 

Nu 4.32 3.48 4.32 

Mediu 
Urban 3.95 3.13 3.95 

Rural 4.60 3.77 4.60 

Sex 
Masculin 4.16 3.42 4.16 

Feminin 4.46 3.58 4.46 
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Deși majoritatea grupurilor etnice minoritare sunt tratate în mod omogen, romii sunt aproape excluși din 

societate de majoritatea persoanelor, indiferent de mediu, religie sau alte criterii. Totodată, romii sunt mai 

ușor primiți de către persoanele cu un nivel mai scăzut al studiilor și venitului. Probabil acest fapt se datorează 

stigmatizării romilor ca fiind parte a celor mai vulnerabile pături ale societății moldoveneşti. 

Tabel 9.2: Acceptarea în societate a grupurilor etnice minoritare, puncte 

  Rom Găgăuz Media 

Venit 
Da 1.43 4.96 3.19 

Nu 1.40 4.85 3.13 

Dizabilități 
Da 1.49 4.92 3.21 

Nu 1.40 4.92 3.16 

Etnie 
Da 1.32 5.62 3.47 

Nu 1.45 4.65 3.05 

Religie 
Da 1.58 5.11 3.34 

Nu 1.39 4.89 3.14 

Vîrstă 
Da 1.42 4.96 3.19 

Nu 1.41 4.91 3.16 

Mediu 
Urban 1.29 4.65 2.97 

Rural 1.50 5.11 3.31 

Sex 
Masculin 1.35 4.90 3.13 

Feminin 1.47 4.94 3.20 

Adepții grupurilor religioase minoritare se bucură de un grad de apreciere medie în societate. Merită de 

menționat că adepții acestor religii sunt mai curând admiși de către persoanele din cadrul altor grupuri 

vulnerabile.  

Tabel 9.3: Acceptarea în societate a minorităților religioase, puncte 

  Musulman Martorii lui Iehova Baptist Media 

Venit 
Da 3.78 3.55 3.68 3.67 

Nu 3.47 3.33 3.53 3.44 

Dizabilități 
Da 3.71 3.79 4.01 3.84 

Nu 3.67 3.41 3.55 3.54 

Etnie 
Da 3.78 3.40 3.54 3.58 

Nu 3.64 3.50 3.66 3.60 

Religie 
Da 4.15 3.63 3.68 3.82 

Nu 3.60 3.45 3.62 3.56 

Vîrstă 
Da 3.74 3.49 3.74 3.66 

Nu 3.65 3.47 3.58 3.57 

Mediu 
Urban 3.48 2.99 3.22 3.23 

Rural 3.82 3.82 3.92 3.85 

Sex Masculin 3.53 3.39 3.53 3.49 
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Metodologie  
 

Prezentul raport se bazează pe cercetarea efectuată de compania Magenta Consulting pentru UN Women în baza 

contractului 2011-13 din 07 iulie 2011. Obiectivul de bază al studiului constă în identificarea cauzelor primare și secundare 

de excludere socială și discriminare în rândul persoanelor vulnerabile, cu un accent deosebit axat pe femei ca 

reprezentante ale grupurilor vulnerabile. Documentul conține o analiză atât a datelor colectate prin intermediul 

cercetărilor cantitative, cât și calitative. 

Studiul a fost realizat din perspectiva drepturilor omului. Acesta a luat în dezbatere problematica percepției grupurilor 

vulnerabile din perspectivele disparităților de gen, a participării acestora în procesul decizional, a accesului la educație şi la 

serviciile publice de sănătate, angajării în câmpul muncii, dificultăților financiare și accesului grupurilor vulnerabile la 

asistența socială, asigurării accesului la locuințe și a condițiilor decente de trai, accesului grupurilor vulnerabile la apa 

potabilă şi a percepției societății față de grupurile vulnerabile. 

Prezentul studiu utilizează următoarea definiție a grupurilor vulnerabile: „se consideră vulnerabile persoanele sau 

grupurile ale căror drepturi sunt încălcate mai frecvent în comparație cu alte grupuri. Printre acestea pot fi 

incluse:  femeile, persoanele de vârsta a treia, tinerii din mediul rural, persoanele care trăiesc cu sindromul 

HIV/SIDA, TB sau alte boli stigmatizante; victimele unor crime grave şi abuzuri față de drepturilor omului sau  

traficului de ființe umane, torturării şi violenței domestice; migranții din/ân Republica Moldova; peroanele cu 

dizabilități fizice, mintale sau intelectuale;  minoritățile lingvistice şi unele din minoritățile religioase; 

persoanele de etnie romă; refugiații, apatrizii şi persoanele în căutare de azil; lesbienele, homosexualii, 

bisexualii şi grupurile de personae transgender; persoanele care primesc sau au primit îngrijiri la domiciliu ş.a.” 
4
  

Studiul nu pretinde a fi unuleste reprezentativ pela nivel de țară, ci tinde să reflectedeoarece nu include o analiză a 

tuturor grupurilor sociale, acesta axându-se numai asupra grupurilor vulnerabile studiate. Sondajul a luat în 

dezbatere percepția grupurilor vulnerabile privind participareadin perspectiva (i) participării acestora în procesul 

decizional,  accesul(ii) accesului la o serie de servicii sociale, discriminarea. Cu alte cuvinte, documentul şi (iii) 

discriminării. Dorim să accentuăm încă odată că studiul examinează percepția generală privind vulnerabilitatea în 

interiorul grupurilor vulnerabileaspectele mai sus-menționate doar în cadrul acestor grupuri. Prin urmare, datele 

obținute în cadrul acestui studiu ar putea să difere semnificativ în comparație cu datele statistice generale.  

Eşantionul: 

Luând în considerare faptul că nu există date statistice exacte cu privire la numărul membrilor ai fiecăruia dintre 

grupurile de persoanele vulnerabile, la elaborarea eșantionului pentru cercetarea cantitativă au fost utilizate 

diferite date ale statisticii oficiale și estimările făcute de către organizațiile non-guvernamentale. Pentru a 

asigura corectitudinea eșantionării, a fost organizată o întâlnire cu specialistul în realizarea sondajelor de la 

Biroului Național de Statistică, în cadrul căreia s-au discutat câteva alternative de eșantionare. Astfel, s-a decis 

că metoda oportună va fi cea de a forma un eșantion reprezentativ conform criteriului geografic (s-a luat în 

                                                           
4  Cadrul de Parteneriat ONU – Moldova 2013 -– 2017:  “Spre Unitate prin Acțiune”. 
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calcul atât regiunea, mediul – urban/rural, cât și dimensiunile localității – deci, satele au fost împărțiteîmpărțite 

în trei categorii – sate mici, medii și mari), criteriului sex și vârstă. Ulterior, a fost calculat numărul de interviuri 

necesar care urmează a fi efectuate pentru a oferi date caracteristice despre reprezentanții tuturor grupurilor 

de vulnerabilitate definite în Termenii de Referință. Din motiv că acestea sunt minorități, a fost stabilit un minim 

de 35 de chestionare, necesar pentru a garanta validitatea rezultatelor pentru grupul în cauză. Atunci când 

ponderea grupului din totalul populației a fost mai mare decât 3.18%, era posibil să fie luată în calcul cifra reală 

și numărul chestionarelor era stabilit în funcție de statistica existentă. Din considerentul că nu există date 

statistice despre dimensiunile fiecărui segment, va fi posibilă prezentarea indicatorilor la nivel de sub-

grupsubgrup de vulnerabilitate, dar nu și a indicatorilor agregați.  

Astfel, după ce au fost considerate cele expuse mai sus, a fost obținută următoarea distribuție a 1153 

chestionare, reprezentative la nivel național, ce asigură o marjă de eroare de 3%, la un interval de încredere de 

95%. chestionarelor: 

Figura i.1: Eşantion general, % 

Urban; 41 Rural; 59

Masculin; 43 Feminin; 57

Sub 16 ani; 12 17-25 ani; 18 26-64 ani; 57 Peste 65 ani; 13
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Mediu, N=1153

Fără studii Școală medie neabsolvită Școală medie

Colegiu/ școală profesională Studii superioare neabsolvite Studii superioare

Masterat, doctorat
 

În cadrul sondajul s-a efectuat următoarea distribuție a interviurilor cu persoane care fac parte din următoarele 
segmente: 

1. Venit: 
a) persoane în vârstă - 35 
b) gospodării mari - 79 
c) copii (gospodării cu copii sub 18 ani) - 124 

2. Vârstă: 
a) Persoane în vârstă – conform eșantionului prezentat mai sus 
b) Persoane tinere – conform eșantionului prezentat mai sus 

3. Dizabilități: 
a) Persoane cu dizabilitate mintală – 35  
b) Copii cu dizabilități - 132 
c) Vârstnicii cu dizabilități - 35 

4. Etnie/ limba: 
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a) Romi - 35 
b) Bulgari - 35 
c) Ucraineni - 91 
d) Găgăuzi - 49 
e) Moldoveni din Transnistria - 45 

5. Religie: 
a) Musulmani - 35 
b) Creștini ne-ortodocși – 35 (dintre care baptiști - 15, adventiști – 4, catolici – 3, evangheliști – 3, alta 

– 10) 
c) Evrei - 35 

6. Locuitori ai mediului rural: 
a) Copii de vârstă școlară – conform eșantionului prezentat mai sus 
b) Populație activă – conform eșantionului prezentat mai sus 

7. Gender: 
a) Femei – conform eșantionului prezentat mai sus 
b) Femei care au suferit de trafic de ființe umane – vor fi contactate prin intermediul interviurilor 

aprofundate 
c) Femei care au suferit de violență în familie – vor fi contactate prin intermediul interviurilor 

aprofundate 
 
Focus grupuri şi interviuri aprofundate 
De asemenea, în cadrul cercetării au fost realizate 6 focus grupuri şi  33 interviuri aprofundate;  
 
Interviurile aprofundate (IA) au fost realizate cu următoarele categorii de persoane vulnerabile:  

1. Persoane victime ale traficului de ființe umane (2 IA - 1 bărbat, 1 femeie) 
2. Persoane victime ale violenței în familie (2 IA - 1 bărbat, 1 femeie) 
3. Persoane cu dizabilități mintale (2 IA cu tutorii lor) 
4. Copii cu dizabilități (2 IA cu părinții lor sau tutorii) 
5. Vârstnici cu dizabilități (3 IA) 
6. Romi (2 IA) 
7. Ucraineni (2 IA) 
8. Creștini ne-ortodocși (6 IA cu persoanele de diferită credință) 
9. Iudei (2 IA) 
10. Musulmani (2 IA) 
11. Vârstnici solitari (3 IA) 
12. Copii cu un părinte sau fără părinți (3 IA) 
13. Moldoveni din Transnistria (2 IA) 

 
Focus grupurile au fost organizate cu următoarele segmente de persoane vulnerabile:  

1. Mame solitare (Mediul urban) 
2. Bulgari și Găgăuzi (Mediul urban) 
3. Membrii gospodăriilor mari (Mediul rural) 
4. Persoane tinere, îndeosebi persoane neangajate în câmpul muncii (Mediul rural și urban) 
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Despre Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) 

 

În 2010, Guvernul Republicii Moldova, PNUD și UN Women au lansat Programul Comun Dezvoltare Locală 

Integrată (PCDLI), finanțat de către Guvernul Suediei. 

Obiectivul de dezvoltare al PCDLI este de a acorda asistență Republicii Moldova pentru a asigura ca grupurile 

vulnerabile din zonele urbane și rurale sărace să profite de oportunitățile de dezvoltare socio-economică 

durabilă prin intermediul unor politici locale și regionale adecvate implementate de administrațiile publice 

locale și partenerii lor într-un mod bazat pe drepturile omului și sensibil la dimensiunea de gen. 

PCDLI contribuie la îmbunătățirea cadrului politic și legal, precum și la sprijinirea sistemelor și procedurilor 

administrative – activități axate pe transferul eficient de competențe către autoritățile publice locale, pe 

descentralizare și promovarea rolului APL în luarea deciziilor prin intermediul a patru componente: Consiliere si 

promovare de politici, Guvernare locală și participare, Abilitarea comunităților, Transnistria și zona de 

securitate. 

Pentru a promova dezvoltarea bazată pe drepturile omului și sensibilă la gen la nivel regional și local, partenerii 

programului plasează abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO), abordarea integratoare a egalității de gen 

și abilitarea femeilor în centrul tuturor activităților programului. 
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