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Abilitarea femeilor de a participa pe deplin la viața 
economică, în toate sectoarele și la toate nivelurile 
activității economice este esențială pentru:
- a edifica economii puternice;
- a stabili societăți stabile și echitabile;
- a atinge obiectivele convenite la nivel 
internațional, aferente dezvoltării, durabilității și 
drepturilor omului;
- a îmbunătăți calitatea vieții femeilor, bărbaților, 
familiilor și comunităților; 
- a promova inițiative și obiective de afaceri.
Totuși, asigurarea incluziunii talentelor, abilităților și 
experienței  femeilor necesită întreprinderea unei 
serii de acțiuni și politici intenționate. Principiile de 
abilitare a femeilor ( Women’s Empowerment Principles 

- WEPs) sunt un set de principii care oferă îndrumări 
întreprinderilor despre cum să promoveze egalitatea de 
gen și abilitarea femeilor la locul de muncă, pe piața de 
desfacere și în comunitate. 
WEPs-urile sunt un set de șapte principii menite să ofere 
ghidare mediului de afaceri  cum să asigure egalitatea de 
gen și să sporească abilitarea economică a femeilor la 
locul de muncă, pe piața de desfacere și în comunitate: 
Principiul 1:  Consolidarea leadership-ului corporativ la 
nivel înalt pentru egalitatea de gen
Acțiuni recomandate:
• Declarați susținere la nivel înalt și direcționați 
politici de nivel superior spre egalitatea de gen și 
drepturile omului;
• Stabiliți scopuri și obiective referitoare la 
egalitatea de gen la nivel de companie și includeți 
progresul în calitate de factor în analiza activității 
managerilor și managerelor;
• Antrenați actori, din interior și din exterior, 
în elaborarea politicilor, programelor și planurilor 
de implementare ale companiei, care promovează 
egalitatea de gen;
• Integrați dimensiunea de gen în politicile interne 
ale companiei, identificând factorii care au impact diferit 
asupra femeilor și bărbaților, și promovarea egalității și 
incluziunii de către cultura corporativă.

DESPRE 
PRINCIPIILE 
DE ABILITARE 
A FEMEILOR 

W
O

M
EN

›S
 E

M
P

O
W

ER
M

EN
T 

P
RI

N
C

IP
LE

S 
W

EP
S

Principiul 2: Tratarea echitabilă a tuturor femeilor 
și bărbaților la locul de muncă — respectarea și 
promovarea drepturilor omului și nediscriminarea
Acțiuni recomandate:
• Asigurați remunerații, inclusiv bonusuri, egale, 
pentru munca de valoare egală și întreprindeți eforturi 
pentru a plăti salarii mai mari decât coșul minim de 
consum pentru toate femeile și toți bărbații;
• Asigurați faptul că politicile și practicile de la 
locul de muncă nu promovează discriminarea pe criterii 
de gen.
• Implementați practici de recrutare și retenție a 
personalului sensibile la gen; recrutați și angajați într-un 
mod proactiv femei în funcții manageriale și executive.
• Asigurați participarea suficientă a femeilor – 
30% sau mai mult – la luarea deciziilor și guvernarea la 
toate nivelurile și în toate domeniile de afaceri;
• Oferiți opțiuni flexibile de program, concediu și 
oportunități de revenire la serviciu, aferente pozițiilor cu 
statut și remunerare egală;
• Susțineți accesul la serviciile de îngrijire a copiilor 
și a persoanelor aflate la întreținere, prin oferirea de 
servicii, resurse și informații. 

Principiul 3: Asigurarea securității, sănătății și bunăstării 

tuturor femeilor și bărbaților angajați/angajate 
Acțiuni recomandate:
• Luați în considerație impactul diferit asupra 
femeilor și bărbaților, asigurați condiții de muncă sigure 
și protecție împotriva expunerii la materiale nocive și 
dezvăluiți potențialele riscuri, inclusiv pentru sănătatea 
reproductivă;
• Stabiliți o politică de zero toleranță față de orice 
forme de violență la locul de muncă, inclusiv abuzul 
verbal și/sau fizic și asigurați prevenirea hârțuirii sexuale;
• Depuneți eforturi în vederea oferirii asigurării 
medicale sau a altor servicii necesare, inclusiv pentru 
persoanele care au suferit în urma violenței în familie 
și asigurați accesul egal pentru toți angajații/toate 
angajatele.
•  Respectați drepturile salariaților — femei și 
bărbați — la timp liber pentru îngrijirea și consilierea 
medicală pentru ei și persoanele aflate la întreținere;
• În consultare cu angajații, identificați și abordați 
problemele legate de securitate, inclusiv securitatea 
femeilor care se deplasează de/la serviciu   și în interes 
de serviciu;
• Oferiți instruire personalului privind 
recunoașterea semnelor de violență împotriva femeilor 
și înțelegerea legilor și politicilor companiei referitoare la 
traficul de ființe umane în scopul exploatării muncii sau 



exploatării sexuale.

Principiul 4: Promovarea educației, instruirii și a 
dezvoltării profesionale pentru femei
Acțiuni recomandate:
• Efectuați investiții în politici și programe care 
deschid căi pentru promovarea femeilor la toate 
nivelurile și în toate domeniile de afaceri și încurajați 
femeile să se antreneze în domenii de activitate 
non-tradiționale;
• Asigurați accesul egal la toate programele 
de educație și formare, oferite de către companie, 
inclusiv programe de perfecționare a abilităților de 
a scrie și a citi, formare profesională și instruire în 
domeniul tehnologiei informaționale;
• Oferiți oportunități egale pentru activități 
de mentorat și dezvoltarea de rețele oficiale sau 
neoficiale;
• Asigurați oportunități de promovare a 
impactului pozitiv asupra afacerilor al activităților 
de abilitare a femeilor și a impactului pozitiv al 
incluziunii atât asupra bărbaților, cât și asupra 
femeilor. Asigurați oportunități de promovare 
accesibile atât angajatelor cât și angajaților. 

Principiul 5:  Implementarea unor modele 

sustenabile de dezvoltare a întreprinderii, a lanțului 
de aprovizionare și a practicilor de marketing care 
abilitează femeile
Acțiuni recomandate:
• Susțineți soluții sensibile la dimensiunea de 
gen pentru impedimentele legate de creditare şi 
împrumuturi;
• Cereți partenerilor de afaceri și colegilor 
să respecte egalitatea și incluziunea în cadrul 
compani i lor ;
• Asigurați faptul că produsele și serviciile 
companiei nu sunt utilizate în scop de trafic de ființe 
umane și/sau exploatare a muncii sau exploatare 
sexuală.

Principiul 6: Promovarea egalității prin inițiative 
comunitare și de advocacy
Acțiuni recomandate:
• Demonstrați angajamentul companiei 
față de egalitatea de gen și abilitarea femeilor prin 
acțiuni publice; 
• Folosiți pârghii de influență, separate sau 
în parteneriat, pentru a asigura advocacy pentru 
egalitatea de gen și a colabora cu parteneri de 
afaceri, furnizori și lideri comunitari, în scopul 
promovării incluziunii;

• Lucrați cu actori comunitari, funcționari 
și alte persoane, pentru a elimina discriminarea și 
exploatarea și a deschide oportunități pentru femei 
și fete;
• Promovați și recunoașteți leadership-
ul și contribuțiile femeilor în comunitățile lor și 
asigurați reprezentarea suficientă a femeilor în orice 
consultări comunitare;
• Folosiți programe de caritate și oferiți 
granturi pentru a susține angajamentul companiei 
față de incluziune, egalitate și drepturile omului;
• Oferiți instruire personalului și managerilor 
privind recunoașterea semnelor de violență 
împotriva femeilor și înțelegerea legilor și politicilor 
companiei, referitoare la traficul de ființe umane în 
scopul exploatării muncii sau exploatării sexuale.

Principiul 7:  Evaluarea și raportarea publică a 
progresului înregistrat în asigurarea egalității de gen
Acțiuni recomandate:
•  Publicați politicile companiei și planul de 
implementare pentru promovarea egalității de gen.;
• Stabiliți criterii care cuantifică incluziunea 
femeilor la toate nivelurile;
• Măsurați și raportați asupra progresului, 
atât la nivel intern cât și extern, folosind date 

dezagregate pe sexe;
• Încorporați indicatori de gen în obligațiile 
curente de raportare.

Aceste principii sunt concepute drept un instrument 
pentru sectorul privat și contribuie la consolidarea 
politicilor și programelor companiei pentru a crea 
o cultură egalitară. Principiile oferă o platformă 
pentru toate părțile interesate pentru a-și 
promova angajamentul față de egalitatea de gen. 
Prin implementarea acestor principii, capacitatea 
economică a femeilor este consolidată. Femeile 
sunt angajate în poziții de conducere și de luare a 
deciziilor strategice. 
Totodată, principiile sunt un ghid util pentru afaceri 
incluzive. WEPs-urile încurajează afacerile de toate 
dimensiunile, din toate țările, industriile și sectoarele 
să ia măsuri decisive pentru egalitatea de gen. 
Semnatarii își pot analiza inițiativele actuale, reperele 
și practicile de raportare, apoi pot adapta sau stabili 
politici și practici pentru a realiza egalitatea de gen 
și abilitarea femeilor.
De la lansarea lor în 2010, cu sprijinul Secretarului 
General al ONU, principiile de abilitare a femeilor au 
fost implementate în Turcia, Serbia, Islanda, Japonia, 
Brazilia, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă ș.a. 

Aceasta a contribuit la creșterea accesului femeilor 
și fetelor la educație, știință și tehnologie, la suportul 
femeilor în afaceri și activități de artizanat, la suportul 
femeilor supraviețuitoare dezastrelor naturale și 
violenței domestice. 

Cum o întreprindere poate să participe la 
implementarea WEPs-urilor? 

Implicarea conducerii este importantă. Invitați-vă 
directorul/directoarea executiv/ă, sau echivalentul, 
să semneze Declarația de susținere a Executivului 
pentru WEPs. Declarația încurajează liderii de 
afaceri să folosească cele șapte principii ca ghid 
de orientare pentru acțiunile care promovează 
și abilitează femeile la locul de muncă, pe piața 
de desfacere  și în comunitate. De asemenea, vă 
încurajăm să comunicați progresul dvs. prin date 
dezagregate pe sexe și alte repere. 
Detalii aici: https://www.weps.org/join
Principiile subliniază că abilitarea femeilor pentru 
a participa pe deplin la viața economică în toate 
sectoarele și la toate nivelurile de activitate 
economică este esențială pentru: a construi economii 
puternice; a asigura o societate mai stabilă și justă; 
a atinge obiectivele convenite la nivel internațional 

pentru dezvoltare, durabilitate și drepturile omului; 
a îmbunătăți calitatea vieții femeilor, bărbaților, 
familiilor și comunității; și propulsarea operațiunilor 
și obiectivelor afacerii.
Principiile de Abilitare a Femeilor este produsul 
unui parteneriat între UN Women și Pactul Global 
ONU , ca urmare a unei consultări internaționale 
cu multiple părți interesate, și sunt adaptate în 
baza Principiilor Calvert pentru Femei. Principiile 
Calvert pentru Femei au fost inițial elaborate în 
parteneriat cu UNIFEM (în prezent UN Women) și 
lansate în 2004, reprezentând primul cod corporativ 
de conduită la nivel mondial, focusat exclusiv pe 
abilitarea femeilor și investiția la nivel mondial în 
dezvoltarea și bunăstarea femeilor. 

Material realizat cu suportul  
UN Women Moldova și Pactul Global ONU



11 COMPANII DIN MOLDOVA AU DEVENIT SEMNATARE 
ALE PRINCIPIILOR DE ABILITARE A FEMEILOR

PE 23 SEPTEMBRIE 
2022

UN Women a organizat Conferința Națională „Promovarea egalității de gen la locul de 

muncă, pe piața de desfacere şi în comunitate”, în cadrul căreia au participat cele 11 

companii semnatare ale Principiilor de Abilitare a Femeilor (Women Empowerment 

Principles – WEPs), dar și alte companii care susțin abilitarea femeilor atât la locul de 

muncă, pe piața de desfacere, dar și în comunitate. Evenimentul a mai reunit instituții 

guvernamentale și organizații internaționale, asociații de business și mediul de afaceri 

care promovează abilitarea economică a femeilor, atât în Moldova cât și la nivel 

internațional. Această inițiativă a fost desfășurată în contextul Expoziției regionale 

destinate antreprenoriatului feminin ”Women Entrepreneurship Expo 2022” din Europa 

și Asia Centrală, organizată de către UN Women, la care se aliniază mai multe țări 

din regiune. În Republica Moldova, evenimentele au fost organizate în colaborare cu 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, Consiliul Economic și întreprinderile semnatare ale Principiilor de Abilitare a 

Femeilor, cu sprijinul financiar al Suediei.

În cadrul Conferinței, participanții și participantele  au discutat  

despre beneficiile implementării Principiilor de Abilitare a Femeilor 

și impactul acestora asupra asigurării egalității de gen și a dezvoltării 

economice durabile, dar și despre bunele practici în implementarea 

WEPs, provocări și lecții învățate, precum și despre rolul sectorului 

privat în abilitarea femeilor și promovarea egalității de gen. La finalul 

evenimentului,  companiiile semnatare, ale Principiilor de Abilitare a 

Femeilor au fost premiate, iar reprezentanții și reprezentantele altor 

potențiale companii semnatare au avut posibilitatea să confirme 

interesul și disponibilitatea de a implementa pe viitor cele șapte 

principii.

E.S. Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei la Chișinău, a menționat în 

cuvântul său de salut: „Sectorul privat este din ce în ce mai recunoscut 

ca un factor-cheie nu numai pentru a stimula creșterea economică, ci 

și pentru a promova dezvoltarea socială durabilă, iar companiile sunt 

obligate să răspundă pentru impactul lor asupra societății. Suedia 

susține principiul de colaborare intersectorială pentru a ajuta femeile 

să își crească afacerile, să se implice activ pe piața de desfacere și în 

comunitate. Principiile de Abilitare a Femeilor presupun nenumărate 

beneficii  și susțin dezvoltarea economică.”

Totodată, Alia El-Yassir, directoare regională UN Women a spus: 

„Extinderea sprijinului oferit femeilor producătoare locale este 

imperativă, aceasta fiind actualmente o prioritate pentru UN Women, 

deoarece pandemia și criza economică au agravat inegalitățile de gen, 

expunând vulnerabilități în sistemele sociale, politice și economice, dar și 

au afectat într-o mai mare măsură femeile, și în special antreprenoarele. 
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Despre principiul plată egală 
pentru muncă egală sau muncă 
de valoare egală

Dreptul la salariu egal pentru muncă de valoare egală este 

un drept fundamental al omului. La nivel internațional, 

dreptul este recunoscut de Declarația universală a drepturilor 

omului (1948), Convenția internațională privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare rasială (1965), Convenția nr. 

100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru 

masculine și a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de 

valoare egală, Convenția nr. 117/1962 privind obiectivele și 

normele de bază ale politicii sociale. 

Aplicarea acestui principiu este necesară pentru a elimina 

prejudecățile conștiente și inconștiente în determinarea 

valorii muncii și pentru a elimina discriminarea pe criterii de 

gen. Cauzele diferenței de remunerare între femei și bărbați 

sunt complexe. De exemplu, mai multe femei sunt angajate în 

industriile dominate de femei și în sectoare și locuri de muncă 

care sunt orientate către femei.  În sectoarele și locurile de 

UN Women va continua să susțină antreprenoriatul feminin prin intermediul programelor 

de dezvoltare a capacităților adaptate necesităților.”

Angela Sax, șefa biroului BERD în Moldova, susține: „BERD are o istorie lungă în 

susținerea antreprenoriatului feminin prin intermediul programelor personalizate. Am 

început să implementăm programul de abilitare economică în 2009, iar de atunci au 

avut loc multe schimbări în scopul de a-l îmbunătăți. Un lucru însă a rămas neschimbat 

– faptul că antreprenoriatul feminin rămâne în inima acestui program. În 2021, am 

semnat un memorandum de înțelegere între BERD și UN Women pentru a formaliza 

dedicația noastră, pentru a contribui la realizarea drepturilor femeilor și pentru a crește 

reziliența acestora, în special în scopul de a se recupera în urma crizelor multiple cu care 

ne confruntăm. Credem că, atunci când oamenii au interese comune, schimbările se pot 

produce mult mai rapid și mai ușor.”

Următoarele două zile au fost dedicate târgului local al femeilor antreprenoare, care 

a fost organizat de către UN Women Moldova în cooperare cu Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Târgul local, cu genericul „Abilitarea 

economică a femeilor: cumpărați local, natural și durabil”, a avut scopul de a promova 

femeile antreprenoare, în special micile producătoare locale și femeile deținătoare de 

afaceri din mediul rural. Acesta a fost desfășurat la data de 24 și 25 septembrie. 

UN Women și Pactul Global ONU au elaborat Principiile de Abilitare a Femeilor pentru 

a unifica eforturile în asigurarea incluziunii femeilor la toate nivelurile, sub genericul 

Egalitatea înseamnă afaceri. Această inițiativă încurajează agenții economici de toate 

dimensiunile, din toate țările, industriile și sectoarele, să ia măsuri decisive pentru 

obținerea egalității de gen. Principiile au la bază standardele internaționale din domeniul 

dreptului muncii și a drepturilor omului  recunoscând rolul și responsabilitatea 

companiilor în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.

Inițiativa este susținută de circa 7.000 de semnatari și semnatare  din  mai  mult  de 141 

de țări. Principiile de abilitare a femeilor oferă accesul la o rețea globală de companii cu 

valori similare, ajutând companiile semnatare să investească în viitorul lor contribuind la 

crearea unei lumi echitabile.

Principiul plății egale pentru o muncă de valoare egală 
înseamnă că femeile și bărbații sunt remunerați în mod egal 
atunci când îndeplinesc aceeași muncă sau o muncă similară 
și, de asemenea, atunci când rolurile lor sunt diferite, dar 
au condiții de muncă similare sau necesită același nivel de 
competențe, pregătire, efort sau responsabilitate. 

muncă în care sunt angajate mai multe femei decât bărbați, 

salariile sunt, de asemenea, semnificativ mai mici decât în 

sectoarele și pozițiile similare deținute în mare parte de 

bărbați. Astfel, diferențele semnificative de gen în ceea ce 

privește salariile sunt evidente.

Implementarea la nivel de companie a principiului de 

remunerare egală pentru o muncă de valoare egală face 

ca economia în ansamblu să fie mai competitivă în ceea ce 

privește utilizarea capitalului social, deoarece competențele, 

talentul și experiența atât a femeilor cât și a bărbaților sunt 

evaluate pe picior egal.
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Salariul egal pentru o muncă egală între bărbați și femei este 

un principiu fundamental al drepturilor omului, care se aplică 

tuturor angajaților și lucrătorilor și asupra condițiilor contractuale, 

inclusiv salariilor, primelor, plăților de concediu și de boală, orelor 

suplimentare de lucru și beneficiilor de pensie ocupațională, sportive 

și sociale. 

Bunele practici arată că într-o companie egalitatea de remunerare se 

respectă dacă: 

1. Angajarea în câmpul muncii se face în afara oricăror 

prejudecăți, stereotipuri sau discriminare. 

2. Procesul de angajare și remunerare a muncii se face într-un 

mod transparent, într-un limbaj accesibil și ușor de înțeles.  

3. Angajații nu își pun în pericol echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată.  

4. Angajatorul remediază situațiile de diferențiere salariale la 

locul de muncă.  

Salariul egal pentru o muncă egală 
între bărbați și femei este un principiu 
fundamental al drepturilor omului.

FONDATOARE ȘI DIRECTOARE 

EXECUTIVĂ A COMPANIEI 

„GAPSQUARE”, MAREA 

BRITANIE, SPECIALIZATĂ 

ÎN ASIGURAREA ECHITĂȚII 

SALARIALE

CEZARA NANU

RUBRICA ”Cu și pentru femei”
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Interviu cu Cezara Nanu, fondatoare 
și directoare executivă a companiei 
„Gapsquare”, Marea Britanie, 
specializată în asigurarea echității 
salariale

Cezara, compania pe care o conduceți 
a dezvoltat un software bazat pe 
inteligență artificială care analizează 
datele privind ocuparea forței de 
muncă pentru a aborda probleme 
precum inegalitatea salarială între 
femei și bărbați. Cum ați ajuns la 
această idee? Știm că în semn de 
recunoaștere a realizărilor Dvs. ați 
fost distinsă cu MBE în cadrul listei de 
onoruri de ziua de naștere a Reginei 
Elisabeta, pentru “serviciile aduse 
în vederea combaterii inegalităților 
globale la locul de muncă și pentru 
promovarea echității și incluziunii”. 

Totul a început în 2015, când am 
citit un Raport al Fondului Economic 
Internațional în care se spunea că 
ne trebuie încă 217 ani până când 
ajungem ca bărbații și femeile să 
fie egali în câmpul muncii, în cadrul 

contextului politic, educațional, etc. 
Această predicție a fost calculată în 
baza datelor din 2017, precum și a 
datelor despre progresul care s-a 
făcut în egalitatea în drepturi de până 
atunci. 
Raportul mai arăta că până în anul 2030 
mulți din noi se vor deplasa cu mașini 
care conduc singure. Adică mașinile 
cu autopilot vor apărea mult mai 
repede decât o lume în care să existe 
egalitate de gen în câmpul muncii, în 
salarii, în roluri de conducere. Pentru 
asta trebuie să așteptăm 200 de ani. 
De ce este atât de important să oferim 
salariu egal pentru muncă egală?
Dacă e sa ne gândim la modul practic, 
atunci principiile egalității - în cadrul 
muncii sau în oricare altă parte a vieții, 
pornesc de la Declarația Universală a 
Drepturilor Omului.  În special Articolul 
23 care prevede drepturile economice, 
inclusiv dreptul la proprietate, 
retribuție egală pentru muncă egală.   
Din păcate, nu există nicio țară în care 
salariu egal pentru muncă egală să fie 
o realitate absolută. Cred că merită să 
spun că această diferență de salariu 

se măsoară prin mai mulți indicatori: 
de exemplu, salariu egal sau diferența 
de salarii medii. Dacă să vorbim 
despre salariul egal, acesta înseamnă 
că oamenii care fac lucru egal, spre 
exemplu lucru care este similar, ori 
echivalent, și chiar lucru care aduce 
aceeași valoare angajatorului, ar 
trebui sa fie remunerați egal.
Diferența medie de salarizare compară 
salariile medii ale bărbaților și cu cele 
ale femeilor. Când comparăm aceste 
salarii, diferența indică, de obicei, lipsa 
femeilor în funcții de conducere, în 
profesii mai bine plătite, penalități de 
carieră pentru femei atunci când sunt 
în concediu de maternitate etc.
În fiecare an, UE analizează diferența 
de remunerare între femei și bărbați, 
inclusiv remunerarea neajustată, 
utilizată pentru a monitoriza 
discrepanțele în venituri între bărbați 
și femei.
Cum pot companiile să depășească 
obstacolele în atingerea egalității 
salariale între femei și bărbați?
Cred ca primul pas este ca organizațiile 
să își analizeze datele pentru a înțelege 

ce fel de inegalități au și de unde ele 
pornesc. O simplă analiză a datelor de 
salarii precum și a celor despre vârstă, 
ocupație, educație, stagiu de muncă 
- le vor permite angajatorilor sa vadă 
ce fel de inegalități există la nivel de 
companie și care este cauza apariției 
lor. În general, cea mai mare parte a 
inegalităților se datorează faptului că 
femeile sunt angajate în posturi mai 
puțin plătite sau lipsesc din funcții de 
conducere.
Lucrătorii spun că transparența 
salariilor este despre „echitate și 
respect”, cum comentați acest lucru?
Transparența salarială este, de 
asemenea, o necesitate în secolul 
XXI. Crearea de platforme online 
precum Glassdoor sau forumuri 
de comunicare fac posibilă această 
transparență, iar generațiile mai tinere 
iau în considerare aceste informații 
atunci când aleg unde vor să lucreze.
Multe guverne din lume promovează 
noi legi despre transparența salarială. 
Mai recent în California a fost 
promovată o legea care cere ca salariile 
să fie făcute publice în anunțurile de 

angajare. Totodată și Parlamentul UE 
a venit cu  o propunere de a pune la 
dispoziție plățile în funcție de gen . 
Cred că în curând aceste practici vor 
influenta si Republica Moldova.
Cum să vorbești despre egalitatea 
salarială cu angajații? Ce pași trebuie 
să întreprindă un angajator sau o 
angajatoare?
Comunicarea despre egalitatea 
salarială este foarte importantă. Câteva 
studii recente de la Gartner indică că 
atunci când angajatorul nu comunică 
diferența de salarii, angajatorii 
consideră că această diferență este 
mai mare decât este în realitate. 
Comunicarea deschisă și sinceră ajută 
la construirea încrederii și, chiar dacă 
există disparități, angajatorii apreciază 
onestitatea și participarea la astfel de 
conversații.
Cum să susții egalitatea de remunerare 
pentru angajații tăi în cadrul 
companiei?
Totul începe de la analiza datelor. 
Până prin 2015, acest lucru se făcea 
cam o data în an, poate o data la 
doi ani cu ajutorul consultanților 

și a economiștilor de muncă. Ceea 
ce am făcut noi cu Gapsquare a 
fost un început de epocă nouă – 
unde această analiză a datelor este 
posibilă în fiecare zi la atingerea unui 
buton. Accesibilitatea acestor date 
și analize permite angajatorilor să se 
concentreze la elementele care stau 
la baza inegalităților din organizația 
lor. Datele ne arată că atunci când e 
vorba de echitatea salarială nu există 
o soluție universală. Datele individuale 
despre angajați vor identifica soluția 
potrivită. 
Ce face compania pe care o conduceți 
pentru a reduce decalajul de 
remunerare?
În vara anului 2021 compania noastră 
a fost achiziționată și incorporată 
în cadrul unei companii mai mari. 
De la un grup de 10 angajați peste 
noapte am ajuns la 33 mii de angajați. 
Această incorporare ne creează o 
mulțime de oportunități de a reduce 
diferența de remunerare în cadrul 
organizației noastre deja mai largi, și 
cu un impact mai mare. Primul pas 
a fost să ajutăm întreaga companie 

să folosească Gapsquare pentru a 
analiza diferențele și decalajele. 
Ce poate face o femeie împotriva 
diferențelor salariale în Marea 
Br i tanie?
Depinde foarte mult de ce fel de 
diferențe vorbim. Dacă sunt diferențe 
de salariu între bărbați și femei 
(Equal Pay), atunci femeia poate da 
angajatorul în judecată. Dacă e vorba 
de diferențele medii, Guvernul Marii 
Britanii cere ca fiecare companie, 
care are mai mult de 250 de angajați, 
să raporteze diferențele în fiecare 
an pe o pagină web a guvernului. 
Fiecare femeie și bărbat – poate vedea 
aceste diferențe și le poate discuta cu 
angajatorii. 
Această transparență în mii de 
companii ajută la crearea unei culturi 
în care diversitatea și egalitatea 
fac parte din viziunea majorității 
companiilor din țară.
Ce pot face asociațiile de afaceri din 
Republica Moldova pentru a reduce 
discrepanțele salariale între femei și 
bărbați?
Cred că în primul rând comunicarea 

deschisă cu angajatorii, și educarea 
acestora despre importanța echitații 
salariale și a diversității în cadrul 
oricărei afaceri. Beneficiile pentru 
afaceri nu se vor lasă așteptate. Cel 
mai mare raport pe această temă a fost 
realizat de compania de consultanță 
Mckinsey, care indică faptul că până 
în 2025 putem adăuga 12 miliarde de 
dolari la PIB-ul global dacă reducem 
diferențele salariale. 
Alte rapoarte ne arată o creștere în 
inovație, productivitate și performanță 
în afaceri. Prin urmare, echitatea 
salarială nu este doar ceva ce ar trebui 
să facem pentru că este un drept al 
omului, este și extrem de bună pentru 
afaceri.
Ce pot face sindicatele și asociațiile 
de patronate din Republica Moldova 
pentru a reduce discrepanțele salariale 
între femei și bărbați?
Pentru atingerea succesului în acest 
domeniu, este necesară o cooperare 
strânsă între instituțiile publice private, 
precum și sindicatele și asociațiile 
patronale.
Mulțumim pentru interviu, Cezara!
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CAMPANIE DE INFORMARE PRIVIND NECESITATEA ȘI VALOAREA 
IMPLEMENTĂRII PRINCIPIULUI DE PLATĂ EGALĂ PENTRU MUNCĂ EGALĂ

Secretariatul Consiliului Economic, în colaborare 
cu UN Women Moldova și cu sprijinul financiar al 
Suediei,  au lansat  o campanie de informare în rândul 
angajatorilor, atât din sectorul real al economiei, 
cât și din sectorul public, privind necesitatea 
transparentizării salariului pentru ocuparea 
funcțiilor vacante prin intermediul concursurilor. În 
proces sunt, de asemenea, implicate asociațiile de 
business, instituțiile din sectorul public și alte părți 
interesate.
În cadrul campaniei de informare, angajatorii vor 
explora diverse modele pentru a crea mai multă 
transparență în procesul de salarizare. Totodată, 
aceștia vor afla mai multe criterii importante privind 
dreptul la informare a angajaților și salarizarea egală 
pentru muncă egală.
Actualmente, cadrul legislativ și normativ al Republicii 
Moldova nu oferă instrucțiuni clare angajatorilor 
privind necesitatea afișării publice a salariilor pentru 
ocuparea funcțiilor vacante prin concurs. Pe de 
o parte, angajatorii sunt obligați, prin lege, să facă 
public salariul propus pentru funcțiile vacante, iar 
pe de altă parte, acestora li se interzice să divulge 

date cu caracter personal, mărimea salariului fiind 
o componentă a acestui principiu. Prin urmare, 
rămâne la discreția angajatorilor dacă vor comunica, 
în mod public, detalii privind remunerarea financiară.
Transparentizarea de către angajatori a salariului 
pentru locul vacant are drept scop promovarea 
principiului de plată egală pentru muncă egală. 
În Republica Moldova, în medie, salariile femeilor 
sunt cu 14% mai mici decât salariile bărbaților. Cu 
alte cuvinte, femeile câștigă doar 86% din salariul 
mediu al bărbaților. Discrepanța salarială este 
una semnificativă și are un impact pe termen lung 
asupra calității vieții femeilor, asupra riscului crescut 
de expunere la sărăcie și asupra diferenței de pensii 
pe care le primesc femeile și bărbații.
Pentru a preveni acest tip de discriminare și a 
asigura principiul de plată egală pentru muncă de 
valoare egală, angajatorii sunt îndemnați să facă 
public nivelul salariilor pentru funcțiile vacante 
disponibile în cadrul companiilor. Potrivit legislației 
Republicii Moldova, atunci când munca femeilor și a 
bărbaților implică aceleași tipuri de calificări, abilități, 
responsabilități și condiții de muncă, trebuie să fie 

respectat principiul de egalitate salarială.
Conform ultimelor ajustări la cadrul legal, angajatorii 
au obligația să informeze salariații sau reprezentanții 
acestora, cel puțin o dată la doi ani, despre 
remunerația medie pe categorii de salariați sau de 
funcții, segregată în bază de gen.
Campania de informare include un șir de activități 
menite să promoveze principiul egalității salariale, 
printre care: organizarea unui eveniment de 
informare cu participarea agenților economici, 
a asociațiilor de afaceri și alte părți interesate; 
elaborarea unei serii de materiale explicative 
și informative promovate pe larg pe rețelele 
de socializare; dezvoltarea unui ghid destinat 
comunității de afaceri ce va include bune practici ale 
companiilor care implementează echitatea salarială, 
dar și recomandări de implementare a principiului 
de plată egală pentru muncă egală.
Drept rezultat al transparentizării salariilor, lucrătorii 
vor putea evalua dacă sunt remunerați în mod 
nediscriminatoriu pe criteriu de gen, în comparație 
cu alți lucrători din aceeași companie care prestează 
muncă de valoare egală.

Acest material este parte a Foii de Parcurs privind Abilitarea Economică a Femeilor, elaborată de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova, cu susținerea UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei.

La 27 Octombrie  o sesiune de informare privind 
bunele practici în implementarea principiului plată 
egală pentru muncă egală între femei și bărbați și a 
principiilor de abilitare a femeilor a fost desfășurată 
pentru membrii Asociației Companiilor din Industria 
Electronică din Moldova. Această activitate 
este parte din campania de informare privind 
necesitatea și valoarea implementării principiului 
de plată egală pentru muncă egală, lansată în 
august de Consiliul Economic în parteneriat cu 
UN Women și cu suportul financiar al Suediei. La 
eveniment au participat fondatori de întreprinderi, 
directori de companii, școli profesionale și centre 
de excelență din domeniul electronicelor care au 
fost informați cum să asigure transparența salariilor 
pentru angajați și persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă și despre dreptul angajaților de 
a solicita și obține informații cu privire la nivelurile 
de remunerare, defalcat pe sexe, pentru categoriile 
de angajați care prestează muncă egală sau 
muncă de valoare egală. Companiile din industria 
electronică au fost, de asemenea, informate cu 
privire la bunele practici privind egalitatea de 
tratament a angajaților și procedurile de raportare 
a diferențelor de remunerare între femei și bărbați. 
Experta de gen al Secretariatului Consiliului 

Economic, Viorica Antonov, a menționat în cadrul 
sesiunii de informare că companiile au doar de 
câștigat de pe seama transparentizării salariilor, 
deoarece atât persoanele aflate în căutarea unui loc 
de muncă cât și cele deja angajate acordă atenție 
în primul rând salariului. Procesul de angajare și 
remunerare a muncii ar trebui să fie într-un limbaj 
accesibil, nediscriminatoriu și ușor de înțeles. În 
timp ce lipsa de informații din partea angajatorilor 
despre modul în care sunt stabilite salariile poate 
duce la nemulțumirea și demotivarea angajaților 
și la scăderea productivității muncii în companie, 
a adăugat Viorica Antonov. Totodată, companiile 
din industria electronică au fost informate de 
consultanta UN Women, Lucia Ușurelu, despre 
cele șapte principii de abilitare a femeilor (WEPs) 
și despre inițiativa globală corporativă lansată 
acum trei decenii de UN Women în parteneriat cu 
Pactul Global ONU, pentru a susține companiile din 
sectorul privat să depășească multiplele provocări 
în adresa realizării egalității de gen și incluziunii 
economice a femeilor. De asemenea, Lucia Ușurelu a 
remarcat că principiile conțin o serie de considerații 
pentru a ajuta sectorul privat să se adapteze mai 
ușor la elementele de promovare a egalității de 
gen la locul de muncă, pe piață și în comunitate. 

Acestea includ stabilirea de obiective clare la nivel 
de companie pentru egalitatea de gen, participarea 
deplină a femeilor în întreg sectorul privat, începând 
cu managementul companiilor până la procesul 
de producere și lanțul de aprovizionare, sprijinirea 
angajaților în calitate de părinți și tutori cu servicii, 
resurse și informații utile și multe altele.
La final, companiile din sectorul electronic au fost 
încurajate să adopte politici interne care să faciliteze 
implementarea principiului de plată egală pentru 
muncă de valoare egală și  să se alinieze procesului 
global de implementare a WEPs prin semnarea 
declarației de susținere.  Această acțiune fac parte 
din Foaia de parcurs pentru abilitarea economică 
a femeilor elaborată de Secretariatul Consiliului 
Economic pe lângă Prim-Ministrul RM, cu susținerea 
UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei.

COMPANIILE DIN INDUSTRIA ELECTRONICĂ ASIMILEAZĂ BUNELE 
PRACTICI ÎN IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE ABILITARE A FEMEILOR 
ȘI DE PLATĂ EGALĂ PENTRU MUNCĂ EGALĂ
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FOAIA DE PARCURS ACTUALIZATĂ PENTRU A DEPĂȘI CELE MAI 
PRESANTE PROVOCĂRI ÎN ABILITAREA ECONOMICĂ A FEMEILOR
Realizarea Foii de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor ia amploare. 21 la sută 

din acțiunile din acest document deja sunt realizate sau în proces de implementare la 

numai patru luni de la lansare. Despre asta a fost anunțat la ședința Grupului de lucru 

pentru abilitarea economică a femeilor în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-

ministrul RM.  Totodată, după lansare în mai 2022, mai mulți parteneri de dezvoltare 

precum UNICEF, UNFPA, GIZ, BERD și alții s-au alăturat Foii de parcurs cu acțiuni 

concrete. Acest lucru a ajutat la extinderea grupurilor de acțiuni de la 12 la 19. A crescut și 

numărul de acțiuni de la 47 la 63. Potrivit expertului Secretariatului Consiliului Economic 

Viorica Antonov printre acțiunile realizate se numără: 1) asigurarea cadrului legal pentru 

integrarea principiilor remunerării egale. Codul Muncii a fost modificat pentru a include 

măsuri de creștere a transparenței sistemului de salarizare și o cerință ca toți angajatorii 

să utilizeze un sistem echitabil de evaluare a performanței; 2). promovarea reconcilierii 

vieții profesionale cu cea de familie. Au fost aduse modificări legislative cu privire 

la indemnizațiile adresate familiilor cu copii, care au intrat în vigoare la 1 septembrie 

2022. Prin modificările operate, a fost extins termenul de acordare a 

concediului paternal de la 56 zile la 12 luni de la nașterea copilului. De 

asemenea, au fost elaborate proiectul de lege cu privire la serviciile 

alternative de îngrijire a copilului și proiectul regulamentului sanitar 

ale acestor servicii, care au fost dezbătute public în cadrul Comisiei 

Parlamentare protecție socială, sănătate și familie în Octombrie. 4). 

prevenirea segregării profesionale prin programe de orientare în 

carieră și mentorat pentru fete și femei. A fost elaborat și aprobat 

în ședința Secretarilor Generali din 14 iulie 2022 Proiectul Politicii 

de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022-2026. Printre 

obiectivele proiectului se enumeră sporirea de la 44% la 48% a ratei 

de participare a femeilor cu vârsta de 25-34 ani și de la 43,2% la 

47,2% a ratei de ocupare a femeilor cu vârsta de 25-34 ani către 

anul 2026 și reducerea de la 22,9% în anul 2021 până la 19%  a 

ocupării informale în rândurile femeilor și bărbaților către anul 2026. 

Proiectul urmează să fie gestionat de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. Printre realizări se enumeră și Campania de informare 

privind necesitatea și valoarea implementării principiului 

de plată egală pentru muncă egală, lansată în August de 

Secretariatul Consiliului Economic, în colaborare cu UN 

Women Moldova și cu sprijinul financiar al Suediei. Aceasta 

vizează angajații și angajatorii atât din sectorul real al 

economiei, cât și din sectorul public, privind necesitatea 

transparentizării salariului pentru ocuparea funcțiilor 

vacante prin intermediul concursurilor de angajare.

Prezentă la ședință președinta Grupului de lucru Stella 

Jemna, Șefa de Cabinet al Prim-ministrului, a salutat 

interesul sporit al tuturor părților implicate în procesul 

de implementare în Moldova a principiilor de abilitare a 

femeilor și a chemat toți actorii să se implice în promovarea 

acestora. ”Suntem gata să acordăm tot suportul necesar 

în punerea în aplicare a Foii de parcurs pentru abilitarea 

economică a femeilor”, a adăugat Stella Jemna. Totodată, 

în cadrul ședinței au fost dezbătute barierele și provocările 

care împiedică activitatea economică a femeilor și ce 

acțiuni va include foaia de parcurs ca răspuns. Veronica 

Arpintin managerul național al serviciului de Consultanță 

în Afaceri BERD în Moldova a salutat  activitatea Grupului 

de lucru menționând că echipa de consultanță în afaceri 

BERD, care pune în aplicare programul Femei în Afaceri, 

susținut de Suedia, înregistrează progrese la numărul 

companiilor active, administrate de femei, care accesează 

serviciu de consultanță și programe de instruiri. În anul 

2022 această cifră a crescut cu 15% din beneficiarii BERD. 

Potrivit lui Veronica Arpintin, în mediu, din beneficiarii 

BERD, care accesează servicii de consultanță, companiile 

conduse de femei au un volum de vânzări cu 30-40% 

mai mici, decât cele, administrate de bărbați. Totodată, 

printre provocările cu care se confruntă companiile 

sunt stereotipurile de gen, care trebuie eliminate prin 

acțiuni comune. Datele BERD mai arată că, în R Moldova 

ponderea femeilor în conducerea companiilor medii și 

mari este de cca 1%, adică femeile având aceleași studii 

ca și bărbați, nu sunt promovate sau ezită să avanseze 

și sa-și dezvolte afacerile. ”Încurajăm membrii grupului 

de lucru să analizeze extinderea/inițierea acțiunilor, 

ce țin de abordarea stereotipurilor referitoare la rolul 

femeilor, acces la piețe și finanțare precum și încurajarea 

antreprenoriatului feminin”, a adăugat Veronica Arpintin. 

Tatiana Udrea coordonatoarea programului abilitarea 

economică a femeilor din cadrul UN Women Moldova a 

menționat în cadrul ședinței grupului de lucru că femeile 

dețin sau gestionează afaceri într-o proporție mai mică 

decât bărbații (33,9%), și mai  frecvent  decât bărbații 

dețin afaceri micro (90,3% versus 82,3%)  și  rareori  dețin  
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afaceri  de  dimensiuni mijlocii și mari (1,3% versus 3,3%). 

Asta pentru că femeilor de afaceri le vine greu să combine 

viața de familie cu cea profesională. Pentru soluționarea 

acestor probleme e nevoie de dezvoltarea serviciilor de 

îngrijire a copiilor preșcolari, a serviciilor de creșă, inclusiv 

în cadrul companiilor private, oferirea facilităților fiscale 

pentru asemenea companii, a mai subliniat Tatiana Udrea, 

menționând că acestea sunt practici internaționale.

La rândul său Diana Crudu, Președinta Asociației Femeilor 

din Agricultură și Turism ”Eurocivis” susține că există o 

serie de bariere în calea antreprenoriatului feminin, cum 

ar fi lipsa fondurilor și accesul limitat la finanțare, accesul 

limitat la piețe, precum și proceduri complexe, cerințe 

excesive de certificare și de conformitate. Iar pentru a avea 

succes, e nevoie ca femeile antreprenoare, producătoare 

în sectorul agricol să fie capacitate cum se vinde online, 

cum se înregistrează o marcă comercială, cum se obține 

certificarea ISO și altele. De asemenea, acestea mai trebuie 

să beneficieze de schimb de experiență cu fermiere din 

alte regiuni și țări. Educația financiară și digitală a femeilor 

de asemenea sunt domenii care trebuie dezvoltate, a mai 

subliniat Diana Crudu.

Elena Maevski, Coordonatoare de Programe la Asociația 

Companiilor din Industria Electronică din Moldova susține 

că, conform unui studiu recent efectuat de UN Women, 

tinerele din Moldova nu sunt deloc interesate de domenii 

STEM și TIC. În mare parte din stereotipul că aceste 

profesii sunt dominate de bărbați. Asta în timp ce există 

o lipsă acută de cadre în toate aceste domenii a mai 

menționat Elena Maevski. De exemplu, numărul femeilor 

angajate în domeniile STEM și TIC este foarte mic, doar 

31% din locurile de muncă din sector şi 19% din profesiile 

digitale. Prin urmare, creșterea gradului de conștientizare 

a publicului cu privire la imaginea femeilor în sectorul 

electronicelor este o necesitate, ca și un program de 

mentorat pentru fete și femei în această industrie, a mai 

subliniat Elena Maevski.

La rândul ei, Marina Albu, Președinta Rețelei Naționale 

LEADER din Republica Moldova, a remarcat că femeile din 

comunitățile rurale obțin succese în afaceri, dar au nevoie 

și de sprijin financiar pentru a realiza mai mult. Femeile 

sunt cele mai active în grupurile de inițiativă locală (GAL-

uri). Din cele 48 de GAL-uri înființate până acum, 15% sunt 

conduse de femei. GAL-urile aduc comunitățile rurale 

la un nivel mai înalt de dezvoltare, astfel încât acțiunile 

specifice din foaia de parcurs pot fi implementate inclusiv 

local.

Urmează ca propunerile vociferate 

în cadrul acestei întruniri să fie 

sistematizate de către Secretariatul 

Consiliului Economic pentru ca ulterior, 

cele  mai relevante acțiuni să se 

regăsească în Foaia de Parcurs, care 

va fi actualizată și publicată pe pagina 

oficială a Consiliului Economic.
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