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Legislația Republicii Moldova garantează drepturi egale ale cetățenilor indiferent de sex sau alte caracteristici 

demografice. Ţara noastră a semnat un şir de acte internaționale și a întreprins acțiuni strategice pentru a aduce cadrul 

de reglementare în conformitate cu standardele internaționale și regionale în domeniul egalității de gen. Cu toate acestea, 

persistă numeroase probleme în aplicarea acestor acte în practică: oportunități limitate de participare a femeilor pe 

piața forței de muncă, lipsa serviciilor pentru femeile cu copii mici, discriminarea după criterii de vârstă și sex la 

angajare, existența unei diviziuni profesionale și a discrepanţei de salariu dintre femei și bărbați etc. Nivelul de instruire, 

atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi – membrii gospodăriilor casnice – joacă un rol important în situația de 

intrare/neintrare în stare de sărăcie: un nivel mai înalt de instruire contribuie la creșterea veniturilor, reduce riscul de 

șomaj și împiedică intrarea în sărăcie. 

Cuvinte-cheie: egalitatea de gen, nivelul scăzut de instruire, nivelul mediu de instruire, nivelul superior de 

instruire, nivelul sărăciei, populația activă, populația ocupată, șomerii, statutul profesional. 

 

Законодательство Республики Молдова гарантирует равные права граждан независимо от пола или от 

других демографических признаков. Нашей страной подписан целый ряд международных документов и 

предприняты стратегические действия по приведению нормативной базы в соответствие с международными 

и региональными стандартами в области гендерного равенства. Однако остаются нерешенными 

многочисленные проблемы в применении данных документов на практике: ограниченные возможности участия 

женщин на рынке труда, нехватка видов услуг для женщин с маленькими детьми, дискриминация по возрастным 

и половым критериям при приеме на работу, существование профессионального разделения и разрыва в оплате 

труда женщин и мужчин и т.д. Уровень образования, как у женщин, так и у мужчин – членов домашних 

хозяйств –  играет не последнюю роль в ситуации вхождения/невхождения в состояние бедности: более высокий 

уровень образования способствует повышению доходов, снижает риск безработицы и предохраняет от 

вхождения в состояние бедности. 

Ключевые слова: гендерное равенство, низкий уровень образования, средний уровень образования, 

высокий уровень образования, уровень бедности, активное население, занятое население, безработные, 

профессиональный статус. 

 

The legislation of the Republic of Moldova guarantees equal rights for citizens regardless of their gender or other 

demographic characteristics. Our country has signed a number of international documents and undertaken strategic 

actions to bring the regulatory framework in line with international and regional standards in the field of gender equality. 

However, numerous problems remain in the application of these documents in practice: the limited opportunities for 

women in the labor market, the scarcity of services for women with little children, discrimination in terms of age and 

gender criteria in applying for a job, the existence of a professional division and wage gap for women and men, etc. The 

level of education, both for female and male members of households, plays a significant role in the situation of entering/ 

not entering a state of poverty: a higher level of education contributes to incomes’ growth, reduces the risk                                           

of unemployment and prevents from entering poverty. 

Keywords: gender equality, low level of education, average level of education, high level of education, risk of 

poverty, economically active population, employed population, unemployed, status in employment. 

 

JEL Clasification: I24, I25, I32, J16, J21, J62, J71. 

 

Soluţionarea problemelor de gen în Moldova. Legislația Republicii Moldova garantează drepturi egale ale 

cetățenilor indiferent de sex sau alte caracteristici demografice. Ţara noastră a semnat numeroase acte internaționale 

referitoare la asigurarea unei egalități reale a femeilor și bărbaților în toate domeniile vieții publice [3]. 

Îndreptarea Republicii Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană a condiţionat aderarea la Acordurile, 

Declarațiile, Planurile de acțiuni, Foaia de parcurs și alte documente relevante ale UE în acest domeniu. Parlamentul și 

Guvernul au întreprins un şir de acțiuni pentru a adapta cadrul legal național la standardele internaționale și regionale în 

domeniul egalității de gen. În 2016, pentru asigurarea mai bună a egalităţii de gen, prin noua lege nr.71 au fost introduse 

modificări în 15 acte legislative deja existente, datorită cărora, pentru prima dată în istoria țării se prevăd cote de gen 

pentru candidați pe listele de partid și candidaturile pentru posturile de membri ai cabinetului de guvern [5]. Conform 

acestei legi, ponderea femeilor și bărbaților ar trebui să fie de cel puțin 40% din numărul total de candidați pentru fiecare 
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partid politic și candidaturile pentru posturile de membri ai guvernului. Astfel, va fi sporit accesul femeilor la procesul de 

luare a deciziilor. 

Succesele Moldovei în asigurarea egalității de gen au fost semnalate de organizațiile internaționale. Astfel, 

organizația internațională non-guvernamentală Forumul Economic Mondial (World Economic Forum – WEF) a elaborat 

un indice cantitativ al egalității de gen – Indicele inegalității de gen (The Global Gender Gap Index), care include ratingul 

țărilor lumii după indicatorul egalităţii de gen. La construirea acestuia sunt utilizate datele statisticile publice în domeniul 

dezvoltării socio-economice. Indicele măsoară nivelul diferențelor de gen în ceea ce privește accesul la resurse și 

oportunități prin 14 indicatori în 4 domenii cheie: participarea economică și oportunitățile de carieră, educația, sănătatea 

și supraviețuirea, drepturile și oportunitățile politice. 

Începând cu anul 2006, WEF publică anual Raportul Global privind indicele inegalității de gen (The Global Gender 

Gap Report). De-a lungul anilor, în fruntea clasamentului mondial sunt patru țări: Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda. 

În această perioadă, Moldova a ocupat diferite locuri în clasamentul țărilor după Indicele inegalității de gen: de la 17 în 

2006 (115 țări) la 26 în 2015 (145 țări) și 2016 (144 de țări). Dintre țările post-sovietice, cu excepţia țărilor baltice, 

Moldova are cel mai înalt rating (locul 26) (figura 1). În Moldova, nivelul de reprezentare a femeilor în politică și în 

procesele de luare a deciziilor în prezent este mai mic decât normele internaționale, dar mai ridicat decât în țările post-

sovietice. Femeile dețin 22% din numărul de locuri în Parlamentul țării și 31% din funcțiile publice. La nivel local, cota-

parte a femeilor în rândul primarilor este de 20,6%, 18,6% din locuri în consiliile raionale și municipale și 30,0% din 

locuri în consiliile locale sunt deținute de femei [10]. 

 

 
Figura 1. Indicele inegalității de gen, anul 2015 

Sursa: [2].  

Notă: În paranteze este indicat locul ţării în clasamentul mondial.  

 

Raportul WEF prezintă, de asemenea, rezultatele unui şir de studii care demonstrează existența unei legături între 

nivelul egalității de gen și performanța economică a diferitelor țări, între nivelul egalității de gen și Indicele dezvoltării 

umane. Se subliniază faptul că țările care doresc să rămână competitive ar trebui să perceapă egalitatea de gen ca parte 

integrantă a dezvoltării capitalului lor uman [9]. 

Astfel, conform legislației existente, femeile și bărbații în Moldova au acces egal la numeroase resurse ale 

societății, inclusiv educația, sănătatea publică, protecția socială. Cu toate acestea, persistă mai multe probleme în aplicarea 

lor practică: oportunitățile limitate de participare a femeilor pe piața muncii, lipsa serviciilor pentru femei cu copii mici, 

discriminarea  la angajare în funcție de vârstă și sex, existența unei diviziuni profesionale și a discrepanței salariale între 

femei și bărbați etc. 

Nivelul de instruire al bărbaților și al femeilor. În societatea informațională contemporană, educația este o 

resursă strategică importantă nu doar pentru societate ca întreg, ci pentru fiecare individ în parte. Republica Moldova a 

adoptat Clasificarea Internațională Standard a Educației, conform căreia sistemul de învățământ este împărțit în 

următoarele nivele: nivelul 0-2 (scăzut): învăţămîntul рreşcolar, primar, gimnazial; nivelul 3-4 (mediu): învăţămîntul 

liceal, profesional, colegiu; nivelul 5-6 (superior): învăţămîntul superior, doctorat şi postdoctorat. 

Potrivit datelor CBGC Republicii Moldova în a.2015 ponderea bărbaților în totalul gospodăriilor casnice a 

constituit 45,9%, ponderea femeilor – 54,1% (tabelul 1). Distribuția bărbaților și femeilor după nivelul de instruire 

confirmă faptul că la fiecare nivel de instruire ponderea femeilor depășește ponderea bărbaților. Aceasta arată, că în 

Moldova femeile au acces liber la învăţământul de orice nivel şi ele prosperă. Ponderea femeilor cu nivelul mediu de 

instruire (Liceal, profesional, colegiu (3-4) cu 5,8 p.p. depășește ponderea bărbaților cu un nivel similar de instruire. Dar 

http://www.edu.gov.md/ru/inv-superior
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ponderea femeilor cu nivelul superior de instruire (Universitar, postuniversitar (5-6) depășește ponderea bărbaților                    

şi mai mult – cu 14,8 p.p.   
 

Tabelul 1. Distribuția bărbaților și femeilor după nivelul de instruire, anul 2015, % 

Nivelul de instruire Bărbat Femeie Total 

Universitar, postuniversitar (5-6) 42,6 57,4 100,0 

Liceal, profesional, colegiu  (3-4) 47,1 52,9 100,0 

Preşcolar, primar, gimnazial (0-2) 45,8 54,2 100,0 

Total 45,9 54,1 100,0 

Sursa: Calculat conform datelor CBGC Republicii Moldova.  
 

Analizând structura educațională a bărbaților și a femeilor, observăm că majoritatea bărbaților – 45,1% – au nivelul 

mediu de instruire (Liceal, profesional, colegiu) (tabelul 2). O parte puțin mai mică –  41,4% – nivelul scăzut (Preşcolar, 

primar, gimnazial). Printre bărbați cu nivelul superior de instruire se enumeră 13,5%. La femei se observă o situație 

similară: majoritatea femeilor – 43,0% – au nivelul mediu de instruire, mai puțin – 41,6% – nivelul scăzut, iar ponderea 

femeilor cu nivelul de instruire Universitar, postuniversitar constituie 15,4%. Astfel, nu se observă inegalități în ceea ce 

privește accesul femeilor la educație, ci, dimpotrivă, ponderea femeilor cu nivelul superior 5-6 de instruire este cu 1,9 

p.p. mai mare decât a bărbaților. 
 

Tabelul 2. Structura educațională a bărbaților și a femeilor, anul 2015, % 

Nivelul de instruire Bărbat Femeie 

Universitar, postuniversitar (5-6) 13,5 15,4 

Liceal, profesional, colegiu  (3-4) 45,1 43,0 

Preşcolar, primar, gimnazial (0-2) 41,4 41,6 

Total 100,0 100,0 

Sursa: Calculat conform datelor CBGC Republicii Moldova.  

 

Ocuparea forței de muncă în rândul bărbaților și femeilor. Dintre populația economic activă a Republicii 

Moldova în a.2015 majoritatea o constituie bărbați – 50,5%,  cota-parte  a  femeilor  este  de  49,5%  (tabelul 3). Nivelul de 

activitate este mai mare la bărbați (cu 5,2 p.p.) decât la femei. Dintre populația ocupată numărul femeilor este cu 0,4 p.p. mai 

mare decât al bărbaților, deși rata de ocupare a femeilor este de 1,1 ori mai mică (38,4%) decât cea a bărbaților (42,3%). 

Lipsa unor politici coerente care vizează crearea locurilor de muncă afectează negativ piața forței de muncă și sporirea 

ocupării forței de muncă. În ciuda creșterii economice și a unor schimbări structurale, în economia națională nu a fost creat 

un număr suficient de locuri de muncă eficiente și de calitate. În general, actualmente economia Republicii Moldova oferă 

puține oportunități de ocupare a forței de muncă, ceea ce duce la nivelul scăzut de ocupare a forţei de muncă. 

 

Tabelul 3. Principalii indicatori ai pieței muncii pentru bărbați și femei, anul 2015, % 

 Structura Rata 

Populaţia active 
Populaţia 

ocupată 
Şomeri BIM de activitate de ocupare șomajului 

Bărbat 50,5 49,8 63,4 45,1 42,3 6,2 

Femeie 49,5 50,2 36,6 39,9 38,4 3,6 

Total 100 100 100 42,4 40,3 4,9 

Sursa: Calculat conform datelor [1, р.17].  

 

Printre șomeri, partea mai mare o constituie bărbații (63,4%). În același timp, în ciuda faptului că rata șomajului 

în rândul bărbaților este de 1,7 ori mai mare (6,2%) în comparaţie cu femeile (3,6%), femeile se confruntă cu mult mai 

multe dificultăți pe piața muncii decât bărbații.  

În condițiile unei concurențe înalte pentru locuri de muncă, angajatorii preferă angajații care sunt pregătiți pentru 

volumul de muncă sporit, modificări de urgență în orele de lucru și orele suplimentare. Femeile fiind responsabile de 

îngrijirea familiei și copiilor sunt dezavantajate în ceea ce privește angajarea și dezvoltarea carierei în comparație cu 

bărbații. Aceasta duce la faptul că femeile ocupă acele nișe profesionale şi de ramură, care necesită mai puțin efort, sunt 

mai puțin promițătoare în ceea ce privește creșterea profesională și, prin urmare, sunt plătite mai rău [6]. 

Are loc înlăturarea multor femei spre sectorul de ocupare informală a forței de muncă, unde ei lucrează ca vânzători 

de stradă și de piață, menajere, efectuează serviciul de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă. Sectorul de ocupare 

informală deseori înseamnă zi de lucru nenormată, remunerarea mică şi condiţii nefavorabile de muncă.  

În 2015 din numărul total al populaţiei economic inactive 36,2% sunt pensionari şi 18,9% – persoane plecate la 

muncă peste hotare. Restul (18,2%) sunt persoane care nu doresc în mod deliberat să se afle pe piaţa muncii din motivul 

că nu-şi găsesc oportunităţi reale de angajare în câmpul muncii, ce garantează remunerarea decentă, precum şi persoanele 

care efectuează alte tipuri de activităţi profitabile, dar care nu sunt legate de activitate formală, ce este caracteristic 

ocupării informale. Ponderea femeilor în populaţia inactivă este mai mare decât a bărbaţilor şi constituie 54,8% [4,  p.7]. 

În ceea ce priveşte analiza situaţiei actuale pe piaţa muncii, în Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă 

pentru anii 2017-2021 (adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.1473 din 30 decembrie 2016) se remarcă faptul, că în 
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ultimii ani ocuparea forţei de muncă după ramurile economiei a suferit modificări cantitative şi calitative. În majoritatea 

ramurilor a economiei indicatorii de ocupare a forței de muncă s-au îmbunătățit şi s-au caracterizat printr-o scădere ușoară 

a ocupării forţei de muncă informale și printr-o creștere a ocupării forţei de muncă formale. Doar la două ramuri – în 

agricultură și construcții – s-a observat o regresie în acest sens. Cele mai mari schimbări negative au avut loc în agricultură, 

unde ponderea ocupării formale în volumul total al populației ocupate a scăzut de la 40,7% în 2005 la 17,6% în 2015. 

Această situație demonstrează atât lipsa oportunităților de angajare în alte sectoare, cât și lipsa de dezvoltare a sectorului 

agricol în așa mod încât să-i sporească productivitatea [4, p.8].   

Există unele diferențe în distribuția bărbaților și femeilor ocupaţi pe tipuri de activități economice (tabelul 4). 

Locuitorii din mediul rural sunt implicați în principal în producția agricolă. În rândul bărbaților, cea mai mare parte a 

ocupării forței de muncă este înregistrată în agricultură, economia vânatului și piscicultură (36,2%). Mai mult decât atât, 

această ramură a economiei a asigurat locuri de muncă pentru majoritatea lucrătorilor-bărbaţi cu nivelul de instruire mediu 

(Liceal, profesional, colegiu (3-4) – 37,6% – și  scăzut (Preșcolar, primar, gimnazial (0-2) – 62,8%. În industrie sunt 

ocupaţi 13,6% de bărbați, dintre care 15,7% – cu studii de nivelul 3-4 și 13,5% – cu studii superioare. Ponderea bărbaţilor 

ocupaţi în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, hoteluri și restaurante constituie 12,7%, dintre aceştia 16,5% au studii 

superioare, iar 12,6% au studii de nivelul 3-4. Ramura economiei „Administrație publică; învăţământ; Sănătate și asistență 

socială” a oferit locuri de muncă pentru 11,5% de bărbați, dintre care 28,6% sunt persoane cu studii superioare. 
 

Tabelul 4. Distribuția populaţiei ocupate după nivelul de instruire,  

tipuri de activităţi economice şi sex, anul 2015, % 

Nivelul de instruire 

Tipuri de activităţi economice 

Total 
Agricultură, 

economia 

vânatului şi 

piscicultură 

Indu

strie 

Constr

ucţii 

Comerţ cu 

ridicata şi cu 

amănuntul; 

Hoteluri şi 

restaurante 

Transpo

rturi şi 

comunic

aţii 

Administraţie 

publică; 

Învăţământ; 

Sănătate şi 

asistenţă 

socială 

Alte 

activităţi 

 Bărbaţi 

Universitar, postuniversitar (5-6) 7,2 13,5 5,3 16,5 10,5 28,6 18,4 100,0 

Liceal, profesional, colegiu  (3-4) 37,6 15,7 11,1 12,6 9,4 8,0 5,6 100,0 

Preşcolar, primar, gimnazial (0-2) 62,8 7,6 11,8 9,0 2,8 3,3 2,8 100,0 

Total 36,2 13,6 10,0 12,7 8,3 11,5 7,8 100,0 

 Femei 

Universitar, postuniversitar (5-6) 4,0 7,8 … 15,4 7,9 46,7 18,2 100,0 

Liceal, profesional, colegiu  (3-4) 28,4 13,0 … 23,3 3,1 24,3 8,0 100,0 

Preşcolar, primar, gimnazial (0-2) 60,9 11,1 … 12,2 0,0 11,9 3,9 100,0 

Total 27,4 11,2 … 19,1 3,9 28,3 10,1 100,0 

Sursa: Calculat conform datelor [1, p.42].  
 

Femeile sunt mai mult implicate în sferele de activitate tradiționale pentru ele: educație, sănătate publică și asistență 

socială (28,3%), în plus aproape jumătate dintre ele – 46,7% – sunt cu studii superioare de nivel 5-6, 24,3% – nivelul 3-4 de 

instruire și 11,9% – nivelul 0-2 de instruire. Aceasta se datorează faptului că femeile preferă angajarea oficială în câmpul 

muncii, care oferă sferele respective de ocupare a forței de muncă. 

Pentru femeile care locuiesc în zonele rurale, alegerea ocupării forței de muncă nu este mare – 27,4% din femei sunt 

ocupate în agricultură. În ciuda faptului că această ramură oferă locuri de muncă intensivă slab plătite, în agricultură muncesc 

persoane cu nivelul scăzut de instruire 0-2 (60,9%), dar și 28,4% – persoane cu nivel mediu de instruire. 

Ponderea femeilor ocupate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, hoteluri și restaurante constituie 19,1%, dintre ele 

15,4% au studii superioare, 23,3% – nivelul mediu de instruire și 12,2% – nivelul scăzut de instruire. 

Potrivit datelor statisticilor oficiale, femeile, indiferent de nivelul de instruire și de tipul activității economice, nu sunt 

deloc angajate în construcții, ceea ce nu corespunde realității. După cum s-a menționat mai sus, construcția ocupă locul doi 

după agricultură în ocuparea informală. 

În funcție de statutul profesional, ponderea salariaților în general este mult mai mare decât restul categoriilor ai 

populației – 65,4% (tabelul 5).  

Persoanele care lucrează pe cont propriu (ponderea acestora a constituit 30,2%) și lucrătorii familiali neremunerați 

(3,8%) sunt implicați predominant în munca informală, deoarece legislația nu reglementează pe deplin astfel de forme de 

angajare, cum ar fi munca sezonieră, ocuparea forței de muncă de scurtă durată etc., încurajând astfel relațiile de muncă 

informale. Ponderea patronilor este de 0,6%. 

 

Tabelul 5. Distribuția populaţiei ocupate după nivelul de instruire şi statul profesional, anul 2015, % 

Nivelul de instruire 

Statut profesional 

Total 
Salariaţi 

Lucrători pe 

cont propriu 

Lucrători familiali 

neremuneraţi 
Patroni 

Universitar, postuniversitar (5-6) 93,1 6,9 0,0 … 100,0 

Liceal, profesional, colegiu (3-4) 63,3 33,1 3,6 … 100,0 

Preşcolar, primar, gimnazial (0-2) 39,5 52,4 8,1 … 100,0 

Total 65,4 30,2 3,8 0,6 100,0 

Sursa: Calculat conform datelor  [6, p.37].  
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La distribuția populației ocupate după nivelul de instruire și statutului profesional, putem observa că cu cât este mai 

mare nivelul de instruire, cu atât mai mare este ponderea salariaților în categoria „salariați”: cu studii superioare – 93,1% de 

angajați și cu studii de nivelul 3-4 (Liceal, profesional, colegiu) – 63,3% din angajați. Populația cu nivel scăzut de instruire 

este mai mult ocupată în categoria „lucrători pe cont propriu” – 52,4%. În general, persoanele cu nivelul scăzut de instruire 

arată o activitate economică mai redusă şi șansele acestora de a nimeri în numărul de ocupaţi în economie sunt, de asemenea, 

mai scăzute, ei sunt predispuse să lucreze în ramurile cu salarii mici și ocupă poziții oficiale joase [7, p.56]. 

Distribuția bărbaților și a femeilor după statutul profesional confirmă tendința generală: majoritatea bărbaților și 

femeilor sunt salariaţi, precum ponderea femeilor este cu 10,7 p.p. mai mare decât ponderea bărbaților (tabelul 6). Aceasta 

se explică prin faptul că femeile, fiind „al doilea” întreţinător al familiei, nu sunt orientate spre un salariu mare, ci mai 

curând spre un loc de muncă stabil, un salariu mai mic, dar constant, care oferă un minim de garanții sociale. În special, 

acest fapt se atribuie femeilor cu copii, care sunt expuse cel mai mult discriminării la angajare. În segmentul „lucrători pe 

cont propriu” ponderea lucrătorilor bărbați este cu 13,7 p.p. mai mare decât ponderea femeilor. Femeile sunt mai mult 

ocupate cu munca familială neremunerată. Ponderea lor în acest segment depășește ponderea bărbaților de 2,5 ori.  

Cota-parte a patronilor la bărbați și femei este mai mică de un procent (0,7% și, respectiv, 0,5%). 
 

Tabelul 6. Populaţiа ocupată pe sexe şi statul profesional, anul 2015, % 

 
Statut profesional 

Total 
Salariaţi Lucrători pe cont propriu Lucrători familiali neremuneraţi Patroni 

 Distribuţia 

Bărbaţi 60,1 37,0 2,2 0,7 100,0 

Femei 70,8 23,3 5,4 0,5 100,0 

Total 65,4 30,2 3,8 0,6 100,0 

 Structura 

Bărbaţi 45,7 61,2 29,0 57,5 49,8 

Femei 54,3 38,8 71,0 42,5 50,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sursa: Calculat conform datelor [1, p.37]. 
 

Structura ocupării forței de muncă a bărbaților și a femeilor în funcție de statutul profesional arată că ponderea 

femeilor depășește ponderea bărbaților la două segmente: la segmentul „salariați” – de 1,2 ori, iar la segmentul „muncă 

familială neremunerată” – de 2,4 ori. Cota-parte de angajare a bărbaților în funcție de statutul profesional depășește cota-

parte a femeilor în segmente „lucrători pe cont propriu” – de 1,6 ori, iar în segmentul „patroni” – de 1,4 ori. 

Numărul patronilor în 2015 a fost foarte modest – doar 7,2 mii persoane sau 0,6%, ceea ce indică la dificultăți în 

dezvoltarea relațiilor de piață, precum și la nivelul scăzut al spiritului antreprenorial. Dezvoltarea antreprenoriatului mic și 

mijlociu prezintă o speranță deosebită pentru crearea noilor locuri de muncă. În plus, o atenție specială este acordată 

antreprenoriatului feminin, deoarece indicatori de activitate și de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor sunt mai mici 

decât cei ai bărbaților. Businessul feminin constituie aproximativ 27,5% din numărul total al întreprinderilor mici și mijlocii 

din Moldova. În comparație cu media pentru Europa (21%), indicatorul respectiv din Moldova este destul de înalt. În special, 

femeile își deschid afacerea în următoarele domenii: comerț, servicii hoteliere și restaurante – 19%, servicii (educație, 

sănătate, administrație publică) – 17%, industrie și agricultură – 21%, companii din alte activități economice – 43%. 

Majoritatea întreprinderilor și companiilor deschise de femei sunt concentrate în orașe (85%), din care circa 60% – în 

Chișinău. Acest fapt este destul de logic, având în vedere că în capitală sunt situate circa 64% din toate întreprinderile mici 

și mijlocii din Moldova [8]. În total, în Republica Moldova se enumeră 51,6 mii de întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce 

constituie circa 98,7% din numărul total de întreprinderi. Din păcate, un număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii 

înregistrate nu indică la faptul că aceste întreprinderi își desfășoară activitățile sale în mod activ. 

În zonele rurale se observă un nivel mai scăzut al ocupării forței de muncă, ce este condiţionat de lipsa 

oportunităților de angajare, precum și atractivității scăzute a locurilor de muncă disponibile. Prin urmare, numai crearea 

întreprinderilor mici în sate ar putea îmbunătăți semnificativ situația. Nu este fără motiv faptul, că prima condiție pentru 

îmbunătățirea calității vieții, după cum a remarcat populația moldovenească în cadrul anchetelor naționale, este angajarea 

decentă în câmpul muncii. Structura șomerilor după nivelul de instruire arată, că printre șomeri (calculat conform 

metodologiei OIM) cea mai mare pondere ocupă persoanele cu un nivel mediu de instruire – 50,2% (tabelul 7). La bărbați, 

această pondere este mai mare cu 7,3 p.p. (52,9%) decât la femei (45,6%). În general pe ţară, aproape un sfert dintre șomeri 

au studii superioare. Remarcăm, că în rândul femeilor șomere, fiecare a treia are studii superioare, în timp ce printre bărbații 

șomeri – fiecare al cincilea. 
 

Tabelul 7. Structura şomerilor după nivelul de instruire şi sex, anul 2015, % 

Nivelul de instruire 
Şomeri BIM 

Bărbaţi Femei Total 

Universitar, postuniversitar (5-6) 21,5 28,8 24,1 

Liceal, profesional, colegiu  (3-4) 52,9 45,6 50,2 

Preşcolar, primar, gimnazial (0-2) 25,6 25,7 25,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Sursa: Calculat conform datelor [1, p.31].   
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Trebuie de menţionat, că deși șomajul afectează ambele sexe, consecințele acestora pentru femei și bărbați diferă. 

Volumul de muncă semnificativ mai mare al femeilor la îndeplinirea responsabilităților părintești împiedică realizarea lor 

profesională. În același timp, acest fapt oferă bărbaților un avantaj față de femei, inclusiv în sfera profesională, deoarece 

ei se odihnesc mai mult și au mai multe oportunități de dezvoltare profesională. În plus, femeile sunt nevoite să aleagă 

serviciul care le permite să combine activitatea profesională cu grija de familie și de casă. Femeile cu copii mici întâmpină 

mari dificultăți în căutarea locurilor de muncă. Ca urmare, femeile sunt adesea de acord cu un loc de muncă slab plătit, 

dar cu un program mai flexibil. Toate acestea fac femeile deosebit de vulnerabile în privinţa sărăciei                                             

și dificultăților economice. 

Sărăcia în rândul bărbaților și femeilor. Lipsa locurilor de muncă efective duce la consecințele negative și 

afectează în mod direct nivelul sărăciei atât al bărbaților, cât și al femeilor. Una dintre modalităţile de sporire a veniturilor 

populației și reducere a inegalităţii și sărăciei poate fi sporirea nivelului de instruire a populației, care având impactul 

relevant trebuie să conducă la o creștere a veniturilor. În același timp, un nivel scăzut al veniturilor sau sărăcia poate fi  

consolidată cu absența unei bune instruiri [7, р.54]. Dacă urmărim în ce mod se schimbă nivelul de sărăcie la bărbați și 

femei pe măsura creşterii nivelului de instruire, atunci se poate de menţionat că la femei creşterea nivelului de instruire 

are un impact mai mare asupra reducerii sărăciei decât la bărbați. 

Potrivit datelor CBGC Republicii Moldova în a.2015 ponderea bărbaților și femeilor cu nivel scăzut  0-2 de 

instruire constituie valorile apropiate de 41,4% şi respectiv de 41,6% în totalul gospodăriilor casnice (tabelul 8). Însă, 

nivelul de sărăcie al femeilor cu nivelul scăzut de instruire este cu 4,2 p.p. mai mare decât nivelul de sărăcie al bărbaților. 

De regulă, femeile cu acest nivel de instruire sunt implicate în muncă cu statutul scăzut al funcţiei ocupate, cum ar fi 

îngrijirea, menaj, alimentaţia, comerțul cu amănuntul, munca agricolă. Adesea, acesta este un loc de muncă instabil, slab 

calificat și slab plătit. Prin urmare, nivelul de sărăcie a femeilor în acest segment de instruire este cel mai ridicat – 62,1%. 

 

Tabelul 8. Nivelul de sărăcie a bărbaților și a femeilor în funcție de nivelul lor de instruire, anul 2015, % 

 
Preşcolar, primar, 

gimnazial (0-2) 

Liceal, profesional, colegiu 

(3-4) 

Universitar, 

postuniversitar (5-6) 
Total 

Bărbat 57,9 38,7 3,4 50,7 

Femeie 62,1 34,9 3,0 49,3 

Sursa: Calculat conform datelor CBGC Republicii Moldova. 

 

Ponderea femeilor cu nivelul mediu de instruire constituie 43,0% (tabelul 2), iar ponderea celor săraci dintre ele 

este de 34,9%, adică de 1,8 ori mai mică decât cea a femeilor cu un nivel scăzut de instruire. În gospodăriile casnice 

chestionate ponderea femeilor cu nivel superior de instruire este de 15,4%, însă doar 3,0% dintre ele sunt sărace. Accesul 

egal la studii superioare a permis femeilor să nu cedeze bărbaților la acest indicator, dar și să le depășească. În Moldova, 

printre persoanele cu nivel superior de instruire ponderea femeilor este cu 1,9 p.p. mai mare decât a bărbaților (15,4% 

față de 13,5%). Nivelul 5-6 de instruire reduce nivelul de sărăcie al femeilor cu 20,7 ori faţă de nivelul 0-2 de instruire. 

Remarcăm, că femeile cu nivelul superior de instruire sunt mai des angajate în astfel de sectoare bugetare, cum ar fi 

sănătatea publică, educația, cultura. Această activitate presupune existența cel puțin a studiilor superioare. Însă, nivelul 

de remunerare în aceste sectoare este scăzut, ceea ce împiedică să evite sărăcia a 3% din femei. 

În plus, sărăcia în rândul femeilor este strâns legată de statutul familial și responsabilitățile casnice. Odată cu 

nașterea copilului, femeile devin inactive din punct de vedere economic, deoarece se află în concediu de îngrijire a 

copilului. În această perioadă, femeile încearcă să găsească un loc de muncă compatibil cu nevoia de îngrijire – lucrul la 

domiciliu, cu regim part-time. Este deosebit de dificil să se găsească un serviciu pentru femei după finisarea concediului 

de îngrijire a copilului. Angajatorii nu doresc să angajeze mame tinere (copiii se îmbolnăvesc relativ des), în plus, un 

repaus al muncii afectează în mod negativ nivelul lor profesional [6].  

La bărbați, cea mai mare pondere se înregistrează în segmentul nivelul mediu de instruire – 45,1%. Ponderea 

bărbaților cu nivel scăzut de instruire se situează pe locul doi în structura membrilor tuturor gospodăriilor casnice (41,4%), 

iar ponderea celor cu nivel superior de instruire – pe locul trei (13,5%) (tabelul 2). La bărbați creșterea nivelului de instruire, 

de asemenea, are un impact asupra reducerii sărăciei, însă într-o măsură mai mică decât la femei. Nivelul de sărăcie la bărbați 

scade odată cu creșterea segmentului de instruire de la 57,9% la nivelul scăzut de instruire până la 38,7% la nivelul mediu și 

până la 3,4% la nivelul superior de instruire. Astfel, nivelul 3-4 de instruire reduce nivelul de sărăcie al bărbaților de 1,5 ori 

faţă de nivelului 0-2 de instruire, iar nivelul 5-6 de instruire – de 17 ori. Dacă comparăm riscul de sărăcie al bărbaților și al 

femeilor la fiecare nivel de instruire, atunci observăm, că la femei acesta este mai mare doar în segmentul de nivel scăzut de 

instruire (cu 4,2 p.p.), adică poziția femeilor este mai gravă decât cea a bărbaților. În celelalte segmente ale educaţiei, nivelul 

de sărăcie al femeilor este mai mic decât cel al bărbaților: la nivelul mediu de instruire (3-4) – cu 3,8 p.p. și la nivel superior 

de instruire (5-6) – cu 0,4 p.p., adică poziţia femeilor este mai bună decât cea a bărbaților. 

Concluzii și recomandări. Astfel, nivelul de instruire are un impact mare asupra riscului de sărăcie atât pentru 

bărbați, cât și pentru femei. Având alte celelalte condiţii egale, un nivel mai scăzut de instruire înseamnă remunerarea 

muncii mai scăzută și un nivel mai ridicat al sărăciei. Educația este unul dintre cei mai importanți factori pentru creșterea 

activității economice, a ocupării forței de muncă, statutului profesional al angajaţilor și a nivelului lor de venituri. Educația 

și ocuparea decentă a forței de muncă sunt factori cheie în lupta împotriva sărăciei. Persoanele cu nivelul mai înalt de 

instruire au mai multe șanse de a se angaja, ceea ce, la rândul lor, sporeşte șansele lor de a nu nimeri sub pragul sărăciei. 

Una din modalităţi de reducere a sărăciei în rândul populației active ar putea fi apropierea cuantumului salariului minim 

garantat la mărimea minimului de existență. 
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Femeile sunt expuse riscului sporit de sărăcie: practic inexistenţa creşelor și prețuri inaccesibile pentru îngrijirea 

copiilor, nu permite participarea femeilor pe piața muncii după apariţia copiilor în familie. În plus, concentrarea femeilor 

la locurile de muncă slab plătite duce la salarii scăzute și sporeşte riscul lor de sărăcie. Cu toate acestea, creșterea nivelului 

de instruire la femei sporește șansele lor de a se angaja la locuri de muncă mai bine plătite, ceea ce le permite de a evita 

intrarea în sărăcie. 

Opiniile tradiționale privind locul femeii în familie și societate, subestimarea importanței muncii lor conduc la o 

distribuție inechitabilă a muncii casnice neremunerate, ceea ce creează avantaje pentru bărbați și reduce competitivitatea 

femeilor pe piața forței de muncă. Este necesară propagarea activă a valorilor moderne ale familiei, îndreptată atât spre 

bărbați, cât și spre femei. 

Schimbarea situației existente spre bine poate avea loc doar odată cu creșterea economiei țării și crearea locurilor de 

muncă decente, în special în zonele rurale și în orașele mici. Este necesar de a promova și de a transpune în viaţă conceptul 

de remunerare egală pentru munca echivalentă, care împiedică stabilirea salariilor cu diferențe de gen. Pentru ca femeile 

care au născut copil să aibă posibilitatea de a ieşi la serviciu mai devreme fără a-și pierde calificare, este necesar de a 

dezvolta servicii de îngrijire a copiilor sub vârsta de 3 ani (de exemplu, de a deschide la grădinițe grupe de creşe). 

Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru perioada 2017-2021 și Matricea măsurilor de 

implementare a acesteia conțin un şir de acțiuni și propuneri necesare pentru îmbunătățirea situației pe piața muncii a 

țării. Implementarea în viaţă chiar și a unei părți dintre aceștia, fără îndoială, poate spori semnificativ nivelul de trai al 

bărbaților și al femeilor din Republica Moldova, influențând pozitiv reducerea nivelului de sărăcie. 
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