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Legislaţia Republicii Moldova cu privire la 

asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

https://constitutii.files.wo

rdpress.com/2013/01/co

nstitutia-republicii-

moldova4.pdf

http://lex.justice.md/md/286119/

http://lex.justice.md/m

d/331268/n/17595

http://lex.justice.md/md/

326757/

De la independenţa sa şi pe parcursul ultimului deceniu, Republica Moldova a 

înregistrat progrese semnificative în crearea cadrului legal pentru egalitatea între 

bărbaţi şi femei.
http://unimedia.info/stiri/onu-a-analizat-cum-sunt-respectate-

drepturile-femeilor

http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=315674&lang=1

https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/constitutia-republicii-moldova4.pdf
http://lex.justice.md/md/286119/
http://lex.justice.md/md/331268/n/17595
http://lex.justice.md/md/326757/
http://unimedia.info/stiri/onu-a-analizat-cum-sunt-respectate-drepturile-femeilor
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=315674&lang=1


Comisia pentru Condiţia Femeii a fost creată la 21 iunie 1946 de către

Consiliul Economic şi Social, prin Rezoluţia 11/11. Ea este compusă din 

reprezentanţii a 32 de state membre ale Naţiunilor Unite şi are competenţa

de a elabora recomandări şi rapoarte asupra dezvoltării drepturilor femeii

în domeniile politic, economic, social şi educativ şi de a face recomandări

Consiliului Economic şi Social asupra problemelor care prezintă un caracter

de urgenţă în acest domeniu. 

http://www.fspc.ro/admin/imagini/media/dep_femei/dreptul_femeii.pdf

http://www.fspc.ro/admin/imagini/media/dep_femei/dreptul_femeii.pdf


7 noiembrie 1967 cea de-a ΧΧΙΙ-a sesiune a Adunării

Generale a ONU a adoptat în unanimitate Declaraţia

asupra eliminării discriminării faţă de femei. Necesitatea

adoptării acestui document rezultă din faptul că în ciuda

prevederilor din Carta ONU, din Declaraţia universală a 

drepturilor omului şi din cele două Pacte internaţionale, 

egalitatea în drepturi a femeilor continuă să facă obiectul

a numeroase discriminări.

http://www.fspc.ro/admin/imagini/media/dep_femei/dreptul_femeii.pdf

http://www.fspc.ro/admin/imagini/media/dep_femei/dreptul_femeii.pdf
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POLITICI DE GEN



DISCRIMINAREA FEMEILOR



Discriminarea împotriva femeii înseamnă o violare a principiului egalităţii în drepturi şi al respectului

pentru demnitatea umană şi că se constituie într-un obstacol împotriva participării femeilor, în

termeni egali cu bărbaţii, la viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţărilor lor.

http://www.fspc.ro/admin/imagini/media/dep_femei/dreptul_femeii.pdf

http://www.fspc.ro/admin/imagini/media/dep_femei/dreptul_femeii.pdf


Data de 23 septembrie este marcată la nivel mondial ca Ziua Internaţională Împotriva Exploatării 

Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor. Traficul de fiinţe umane poate fi asociat cu sclavia 

modernă, fenomen care, prin încălcarea gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

distruge familii şi comunităţi din întreaga lume.

VIOLENŢA ASUPRA FEMEII

https://www.realitatea.net/

https://www.realitatea.net/




Exploatarea sexuală rămâne una din cele mai răspândite forme de exploatare în rîndul victimelor

traficului de persoane, cu 66% din total, urmată de exploatarea prin muncă, cu 25%. Au fost

înregistrate victime exploatate prin obligarea la cerşetorie sau prin obligarea la comiterea de

furturi.

http://alba24.ro/23-septembrie-ziua-internationala-impotriva-

exploatarii-sexuale-si-traficului-femeilor

http://alba24.ro/23-septembrie-ziua-internationala-impotriva-exploatarii-sexuale-si-traficului-femeilor


Toate popoarele civilizate au respectat 

femeia. 
(Jean Jacques Rousseau)



Egalitatea sexelor este ceva nou în istorie, o ştim cu toţii. Timp de mii de ani, femeile au fost 

considerate inferioare bărbaţilor, şi numai de cîteva zeci de ani încoace a fost luată în serios 

problema egalităţii de şanse.

http://www.timpul.md/articol/drepturile-femeii-moderne-32389.html

FEMEILE POT REUŞI

http://www.timpul.md/articol/drepturile-femeii-moderne-32389.html




PUBLICAŢII PERIODICE







Link-uri utile

http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm

DAW http://www.un.org/womenwatch/daw este o organizaţie

importantă în cadrul ONU de promovare a drepturilor egale

pentru bărbaţi şi femei deopotrivă. Această organizaţie susţine

proiecte de cercetare, dezvoltă strategii politice şi sprijină

cooperarea între organizaţii naţionale şi internaţionale precum

şi între cele din cadrul ONU care au ca temă aşa numitul

"gender". DAW urmăreşte efectuarea planurilor naţionale de

acţiune conform platformei de la Beijing şi dă recomandări

celorlalte conferinţe şi instituţii internaţionale. Pe pagina de

internet a DAW pot fi consultate raporturile de ţară cu privire la

situaţia drepturilor femeii, precum şi planurile naţionale de

acţiune ale ţărilor membre.

http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw


INSTRAW – United Nations International Research and

Training Institute for the Advancement of

Women: http://www.unfoundation.org/how-to-

help/donate/instraw.html

Acest institut a fost înfiinţat în 1976 cu scopul de a promova

egalitatea în drepturi pentru femei şi bărbaţi prin intermediul unor

proiecte ştiinţifice de cercetare, training-uri şi adunarea şi

răspîndirea de informaţii. INSTRAW sprijină şi susţine activităţile

desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale la nivel naţional

şi internaţional (ONG-uri) şi formulează judecăţi proprii cu privire

la evoluţia egalităţii în drepturi, a dezvoltării şi păcii la nivel

global. Programul INSTRAW cuprinde seminare şi forumuri de

discuţie virtuale, reţele de organizaţii pentru culegerea de date şi

oferă posibilitatea consultării materialelor deja existente în banca

de date.

http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm

http://www.unfoundation.org/how-to-help/donate/instraw.html
http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm


ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

Amnesty international: www.amnestyusa.org/women

Women’s Rights Division a Human Rights 

Watch: www.hrw.org/women

WGG – Workgroup Girls: www.girlsrights.org

Această echipă este compusă din 80 de ONG-uri internaţionale şi naţionale care îşi

desfăşoară activitatea în peste 100 de ţări. Ea are strînse legături atît cu UNICEF-ul cît şi cu

Comitetul ONG cu privire la statutul femeilor. Obiectivul acestei workgroup este de a crea o

reţea internaţională pentru promovarea fetelor şi a dreptului fetelor, de a face posibilă o

participare activă a acestor fete în ţările lor.

http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm

http://www.amnestyusa.org/women
http://www.hrw.org/women
http://www.girlsrights.org/
http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm




Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizaţie non-

guvernamentală înregistrată în anul 2009. CDF a fost

înfiinţată de femei-juriste din Republica Moldova pentru a

asigura că perspectiva de gen este prezentă atît în timpul

procesului de elaborare cît şi de aplicare a legii. CDF

pledează pentru egalitatea de statut pentru femei şi bărbaţi

în viaţa publică şi în cadrul familiei.

Misiunea CDF este de a asigura promovarea şi protecţia

drepturilor femeilor şi de a contribui la reducerea violenţei

în familie în Republica Moldova. http://cdf.md/rom/despre-noi

Contacte

Centrul de Drept al Femeilor (CDF)

Str. Sfatul Țării 27, oficiul 4

MD 2012, Chișinău, Republica 

Moldova

Tel/fax (+373) 22 237 306

Mobil: (+373) 68 855 050

http://cdf.md/rom/despre-noi


REŢELE REGIONALE PENTRU 

FEMEI:

NEWW - Network of East-West-Women www.neww.org a fost înfiinţată în

1990 de femei din SUA şi din fosta Iugoslavie, ca răspuns la situaţia brusc

schimbată din statele din fostul bloc estic.

SIS - Sisters in Islam www.sistersinislam.org.my este o organizaţie

internaţională cu sediul în Malaezia, ale cărei membre - femei musulmane

active în cîmpul muncii, şi-au propus să promoveze drepturile femeii în

lumea islamică. Drepturi ale femeii, precum participarea activă a femeilor la

viaţa publică, sunt, în opinia acestora, compatibile cu religia şi tradiţia

musulmană. Membrele acestei organizaţii se ocupă în mod intensiv cu

interpretarea acelor pasaje din Coran în care este menţionată poziţia

femeilor.

http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm

http://www.neww.org/
http://www.sistersinislam.org.my/
http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm




WLUML - Women living under Muslim Laws: www.wluml.org

Această reţea a fost înfiinţată cu scopul sprijinirii tuturor acelor femei a căror viaţă are de

suferit din pricina legilor islamice (oficiale sau tradiţionale). Membrele fondatoare ale acestei

reţele sunt femei din ţări precum Alger, Maroc, Sudan, Iran, Insulele Mauritius, Tanzania,

Bangladeş şi Pakistan care s-au întâlnit la "Tribunalul pentru drepturile de reproducere" de la

Amsterdam din anul 1984. WLUML are obiectivul de a facilita comunicarea dintre femeile şi

grupurile de femei din lumea islamică, cu toate că realităţile din ţările în care îşi duc viaţa

aceste femei sunt foarte diverite de la ţară la ţară. Reţeaua îşi mai propune să pună la

dispoziţia persoanelor interesate informaţii cu privire la situaţia femeilor şi a drepturilor

acestora. Reţeaua a elaborat un plan de acţiune în vederea implementării drepturilor femeii,

plan care poate fi consultat pe pagina de internet.

http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm

http://www.wluml.org/
http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm




WIDE - Network Women in Development Europe

www.eurosur.org/wide/home.htm

este o reţea europeană de susţinere ale drepturilor omului şi 

ale femeii şi de membre ale unor ONG-uri de profil, înfiinţată 

în anul 1985 în vederea aplicării strategiilor formulate la cea 

de-a 3-a Conferinţă Internaţională a Femeilor de la Nairobi. 

Obiectivele acestei reţele sunt echitatea sexuală, tratamentul 

nediferenţiat şi participarea politică egală pentru femei şi 

bărbaţi. WIDE încearcă să-şi atingă aceste obiective prin 

mijloace precum cercetarea, documentarea, informarea sau 

organizarea de conferinţe.

http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm

http://www.eurosur.org/wide/home.htm
http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/linkliste.htm
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