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Ministerul Finan{elor Republicii Moldova

AlianfaorganizafiilorpentruPersoanecuDizabilitaidinRepublicaMoldovaimplementeazd

proiectul 
,, Anar\zapoliticilor din perspectiva de gen pentru sporirea accesibilitdlii persoanelor cu dizabilitali

inRepublicaMoldova",inperioadalfebruarie-31decembrie202l'

in cadrul proiectului a fost elaborat Raportul de anarizaa m.surilor de protec{ie ;i accesibilitate a

persoanelor cu dizabilit'fi din perspectiva buget'rii sensibile la gen. Raporturr anarizeaz' Planul de acliuni

pentru imprementarea obiectivurui r. imbundtdsirea accesurui persoaneror cu dizabilitdyi la mdsuri de

protecrie sociard tn comunitate gi obiectivurui 6. Asigurarea accesibilitdrii la infrastructurd' la

transporturi, Ia informalie si comunicalii pentru persoanere cu dizabiritdri d\ncadrul Programului Nalional

de Incluziune Social[ a Persoanelor cu Dizabilit[li pe anii2017-20222 '

in urma anarizei obiectivurui r. imbundtdrirea accesului persoaneror cu dizabilildri la mdsuri de

protecrie sociard tn comunitate s_aconstatat cl toate g acliuni prev'd mlsuri de proteclie pentru 2017-

2022inmod general, in conlinut nu este integrata dimensiunea de gen; doar 8 acliuni au un buget planificat'

Acest buget nu este sensibil la gen, deoarece nici un indicator care mlsoar' realizarea acliunii nu are

indicatori dezagrega!\pe sexe. Totodatd, nu sunt stabilite valorile de referinla qi valorile planificate pentru

indicatorii elaborafi. Drept rezultat nu este posibil de apreciat dac6 acliunile au fost realizate sau nu din

perspectivadegen,deoarecenuexistldatebazatepeevidenleanuale.

Analizaimplementa ri\ obiectivului 6. Asigurarea accesibilitdlii la infrastructurd' la transporturi' la

informarie si comunicarii pentru persoanere cu dizabilitdri din cadrul programului Nalional de Incluziune

sociala a persoaneror cu Dizabilit'li pe anii20r7 -2022, dinperspectiva de gen aratd c'toate J acfiuni prev'd

m'suri de accesibilitate, dar nu au integrat' dimensiunea de gen. Doar in cazur a3 acliuni existd un buget

planificat. Acest buget nu este sensibil la gen, deoarece nici un indicator care m'soard realizarea acliunii nu
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are indicato ri dezagregafi pe sexe. Totodat[, nu sunt stabilite valorile de refe in!6 9i valorile planificate

pentru indicatorii elaborali. Drept rezultat nu este posibil de apreciat dac6 acliunile au fost rcahzate sau nu

din perspectiva de gen, deoarece nu existe datebazate pe evidenle anuale.

in baza rezultatelor Ei constatdrilor analizei obiectivelor I 9i 6 ale PNISPD venim cu urmatoarele

recomanddri:

o Elaborarea unor studii de fezabilitate care ar ar6ta impactul politicilor gi bugetelor sensibile la gen

asupra incluziunii gi participarea fetelor gi femeilor cu dizabilit[li care constituie unul din cele mai

sub-reprezentate gi excluse grupuri pentru a ardtaautoritelilor impactul care il poate avea de exemplu

bugetarea sensibil6la gen in domeniul accesibilitllii pentru a spori accesul fetelor 9i baielilor, femeilor

Ei b6rbafilor la educalie, servicii universale, angajare, participare la viala social6, culturald 9i politica'

o Schimbarea paradigmei in procesul de elaborare a politicilor publice prin integrarea precondiliilor:

egalitate si nediscriminare, accesibilitate si bugetare sensibild la gen 9i responsabilizarea guvernului

pentru obliga|iile asumate prin Agend a2030 .,,a nu ldsa pe nimeni in urmd', .

o Elaborarea ghidurilor metodologice pentru autorit[1ile publice, specialigti in domeniul construcliilor'

transporturilor, informafiei gi comunicafiilor cu privire la modalitdlile de integrare a dimensiunii de

gen in bugetele accesibilitate gi a costurilor de accesibilitate in bugetele generale in baza analizei

nevoilor qi impactului pe grupe de populalie (femei, b[rba!i, grupe de varstd)'

o Elaborarea instrucfiunilor clare pentru autoritafl gi institulii publice pentru bugetarea sensibila la gen

in concordantd cu indicatorii de progres si a rezultatelor scontate elaborate pentru monitorizarea ;i

ev aluarea Politicil or.

o Elaborarea unei solulii digitale care ar asigura legdtura dintre politicile elaborate 9i programele de

bugetare pentru a putea monitoriza ;i evalua eficienla 9i impactului politicilor ;i bugetelor din

perspectiva de gen gi dizabilitate'

o Elaborarea programelor de instruire inilial[ gi continud in elaborarea indicatorilor sensibili la gen Ei

dizabilitate, integrarea precondifiil or egalitate ;i nediscriminare, accesibilitate ;i bugetarea sensibild

la genin toate documentele de politici, monitorizarea gi evaluarea politicilor;i bugetelor in baza

evidenlelor stabilite conform precondiliilor recomandate de mecanismele internafionale'

o crearea mecanismelor de consultare qi participare a femeilor gi barbalilor cu dizabilit[1i, a familiilor

cu copii mici gi organizaliile societllii civile in domeniul promovdrii drepturilor femeilor Ei barbalitor
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cu dizabilit'li in procesur de planirrcare a bugetelor publice p#,* , alte mdsuri speciale

deprotecliesocialdgiincluziunepentruasiguraintegrareadimensiuniidegen.

crearea gi consolidarea mecanismului de monitorizare qi evaluare a bugeteror in domeniile

accesib'it'1ii gi incruziunii in mod participativ cu implicarea femeilor qi bdrbalilor cu dizabilitali' cu

mobilitate redusd gi a organizaliilor societ'fii civile, pentru a urm'ri eficienla gi impactul utilizarii

bugetului public, pe de o parte, iar pe de altl parte pentru a convinge autorital'e despre necesitatea

integrariicosturilordeaccesibilitatesensibileladimensiuneagen.

imbun't'lirea procesului de achizilii publice prin includerea in condiliile tehnice de aplicare la

concursur'or de achiz i\ii a criteriurui de accesibiritale pentru a asigura participarea deplin' la viala

comunitdlii a femeilor qi bdrbalilor cu dizabilitdli'

Includerea in grupurile de evalu are a concursurilor de achizilii publice qi a reprezentanlilor

persoanelor cu dizabilitlli, inclusiv femei pentru a evarua gradul de corespundere a oferteror inaintate

cu criteriul de accesib'itate in conformitate cu principiul designului universal qi/sau a acomoddrii

rezonabile qi egalitllii de gen'

tncurajareaautoritd|ilors6publicebugeteleanualeinformataccesibil

cheltuieliiundesuntintegratecosturideaccesibilitategiincluziune

femeilor qi bIrbalilor cu dizabilitlli'

Elaborarea unei metodologii de integrare a dimensiunii de gen qi dizabilitate in toate documentele de

politici Ei avizarea acestora prin prisma gradului de conformitate cu cele trei precondilii utilizate in

aceast' anarizd (egaritate si nediscriminare, accesibiritate, bugetare sensibild Ia gen) ' Totodata' in

baza precondiliilor stabilite, se recomandl elaborarea unei metodologii de calcurare a indexului

egalit'lii gi dizabilitllii pentru monitorizarea gi evaluarea integr'rii drepturilor persoanelor cu

dizabilita$,inmodspecialdrepturilefemeilorinpoliticigibugetepublice.

Identificarea domeniilor unde sunt inregistrate cele mai semnificative diferenle de gen pe diferite

domenii de activitate, in special domenii unde predominl discriminarea multiprl pe criteriu de

dizabilitate Ei gen (accesul la servicii sociale, servicii de slnltate sexuald Ei reproductivd' piafa muncii'

accesul ra resurse, poritica, educafia, s'ndtatea etc.) ;i elaborarea propunerilor de politici publice Ei

bugete eficiente, care vor aborda intr_un mod exhaustiv inechit'file de gen gi dizabilitate'

cu evidenlierea categoriilor de

pentru a ardta imPactul asupra
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Urmare celor expuse AOPD solicitl respectuos in borare, bugetare

implementare a potiticilor publice s[ se fin[ cont de qi ndlrile raPortului

analizi,faptcarevacontribuilaincluziuneasocialflapersoan

femeilor qi b[rbafilor.

Cu respect,

Director executiv

cu dizabi t6{i in egala misurl

alina Climov


