
 Anexa 1: Indicatorii pentru componenta de bază a raportului 
 

1. INFORMAŢIE GENERALĂ DESPRE STATUL CARE PREZINTĂ RAPORTUL  
 
În acest compartiment se vor prezenta date statistice şi factuale generale care ar contribui la crearea 
unei viziuni clare vizînd contextul politic, legal, social, economic şi cultural în care se realizează 
drepturile omului al statului. 

A. Caracteristica situaţiei demografice, economice, sociale şi culturale a Statului 

 
Se vor prezenta date generale despre tară în general. Nu se va pune accent pe evoluţia istorică a 
statului însă se vor prezenta succint fapte istorice cheie în cazul dacă se consideră ca acestea sunt 
importante pentru a înţelege mai bine contextul implementării de către stat a tratatului.  Se vor 
prezenta informaţii pe următorii indicatori: 
 

 Indicatori demografici (cu dezagregarea datelor pe sexe, vîrstă, medii si alte categorii) 
 Numărul populaţiei (Численность населения) 
 Rata de creştere a populaţiei (Показатель роста населения) 
 Densitatea populatiei (Плотность населения) 
 Distributia populatiei după limba vorbită, religie, etnie, medii (rural/urban) (Население 

в разбивке по родному языку, религиозному и этническому признаку в сельских и 
городских районах) 

 Structura de vîrstă a populatiei (Возрастной состав) 
 Rata dependentilor (proportia populatiei în vîrstă de pînă la 15 ani si peste 65 ani) (Доля 

иждивенцев (процентная доля населения в возрасте до 15 и старше 65 лет) 
 Statistica natalitătii si mortalitătii (Статистика рождаемости и смертности) 
 Speranta de viata la nastere (Ожидаемая продолжительность жизни) 
 Coeficientul de fertilitate (Коэффициент фертильности) 
 Mărimea medie a gospodăriilor casnice (Средние размеры домашних хозяйств) 
 Rata gospodăriilor cu un singur părinte si gospodăriilor cu femei cap de gospodărie 

(Доля домашних хозяйств с одним родителем и домашних хозяйств, 
возглавляемых женщинами) 

 Rata populatiei în zonele urbane si rurale (Доля населения, проживающего в сельских 
и городских районах) 

 
 Indicatori sociali, economici si culturali (cu dezagregarea datelor pe sexe, vîrstă medii si 

alte categorii) 

 Ponderea cheltuielilor de consum în produse, întretinere, sănătate si educatie (Доля 
потребительских расходов (домашнего хозяйства) на продовольствие, жилье, 
охрану здоровья и образование) 

 Ponderea populatie sub nivelul national al saraciei (Доля населения, живущего ниже 
национальной черты бедности) 

 Ponderea populatiei aflate sub nivelul minim de consum alimentar  (Доля населения, 
калорийность рациона которого ниже минимально допустимого уровня) 

 Coeficentul Gini (aferent repartizării veniturilor sau cheltuielilor de consum a 
gospodăriei) (Коэффициент Джини (касающийся распределения доходов или 
потребительских расходов домашних хозяйств)) 

 Rata incidenţei malnutriţiei la copii în vârstă de 0-5 ani (Показатель численности 
детей в возрасте до пяти лет с дефицитом массы тела) 

 Rata mortalitătii infantile si materne (Коэффициент младенческой и материнской 
смертности) 

 Ponderea femeilor cu copii care utilizează mijloace contraceptive sau a căror partener 
utilizează mijloace contraceptive (Доля женщин детородного возраста, 



использующих контрацептивы, или партнер которых использует 
противозачаточные средства) 

 Ponderea avorturilor cu prescriptie medicală în numărul nasterilor vii (Прекращение 
беременности по медицинским показаниям в процентах к числу живорождений) 

 Rata infectiei cu HIV/SIDA si maladiile sexual transmisibile  (Показатели 
инфицирования ВИЧ/СПИДом и основные инфекционные заболевания) 

 Prevalenta maladiilor infectioase si ne-infectioase (Показатели распространения 
основных инфекционных и неинфекционных заболеваний) 

 Zece cauze majore ale mortalitatii (Десять основных причин смертности) 
 Rata netă de cuprindere în învătămîntul primar si secundar (Чистый коэффициент 

охвата начальным и средним образованием) 
 Rata frecventării si abandonului scolar în învătămîntul primar si secundar (Показатель 

посещаемости и отсева в начальных и средних учебных заведениях) 
 Proportia profesor-elev în scolile publice (Соотношение между числом 

преподавателей и числом учащихся в государственных учебных заведениях) 
 Rata de aflabetizare (Коэффициент грамотности) 
 Rata somajului (Уровень безработицы) 
 Ocuparea pe sectoarele principale ale activitătii economice, cu dezagregare între 

sectoarele formale si informale (Показатель занятости в разбивке по основным 
секторам экономической активности, в том числе в разбивке по формальному и 
неформальному секторам) 

 Rata populatiei economic active (Показатель экономической активности населения) 
 Ponderea lucrătorilor înregistrati în confederatia sindicatelor  (Доля работников, 

зарегистрированных в профсоюзах) 
 Venitul per capita (Доход на душу населения) 
 Produsul Intern Brut (PIB) (Валовой внутренний продукт (ВВП)) 
 Rata anuală de crestere (Ежегодный показатель роста) 
 Produsul National Brut (PNB) (Валовой национальный доход (ВНД)) 
 Indicele preturilor de consum (IPC) (Индекс потребительских цен (ИПЦ)) 
 Cheltuieli sociale (eg., hrană, întretinere, sănătate, educatie, protectie socială etc.) ca 

pondere în cheltuielile publice totale si PIB (Социальные расходы (например, 
питание, жилье, охрана здоровья, образование, социальная защита и т.д.) в 
процентах от общего объема государственных расходов и ВВП) 

 Datoria publică externă si internă (Внешняя и внутренняя государственная 
задолженность) 

 Ponderea asistentei internationale in bugetul de stat cu dezagregarea pe sectoare si PNB 
(Доля предоставленной международной помощи в государственном бюджете в 
разбивке по секторам и в ВНД) 

 

B. Regimul constitutional, politic si legal a Statului  
În acest capitol se va descrie regimul constitutional si cadrul politic si legal al statului, inclusiv tipul 
de guvernare, sistemul electoral si organizarea puterii executive, legislative si judiciare. 
Concomitent, se vor prezenta informatii cu privire la legislatia in domeniul cultelor religioase si 
părtile lor componente. 
 
Un subiect aparte il va constitui si informatia privind rolul organizatiilor non-guvernamentale, 
inclusiv procesul de înregistrare a acestora, si legislatia care guvernează activitatea lor (procedurală, 
fiscală etc.) 
 
Aditional se vor prezenta informatii privind dreptul procesual al tării inclusiv date privind 
criminalitatea, profilul agresorilor si victimelor precum si sentintele emise si executate.  
 



 Indicatori aferenti sistemului politic (cu dezagregarea datelor pe sexe, vîrstă medii si alte 
categorii) 

 Numărul partidelor politice înregistrate la nivel national (Число признанных 
политических партий на национальном уровне) 

 Ponderea populatiei cu drept de vot (Доля населения, имеющего право 
участвовать в голосовании) 

 Pondererea cetătenilor străini adulti inclusi în listele de vot (Доля взрослых 
неграждан, внесенных в списки избирателей) 

 Numărul reclamatiilor înregistrate privind organizarea alegerilor, pe tipuri de 
încălcări prespupuse (Число зарегистрированных жалоб в связи с проведением 
выборов по типам предполагаемых нарушений) 

 Nivelul de acoperire a populatiei cu mijloace de informare in masă si informatie cu 
privire la proprietatea asupra acestora (mijloace electronice, tipărite, audio, etc.) 
(Охват населения и данные в разбивке о владении основными средствами 
информации (электронные, печатные, аудио и другие)) 

 Numărul organizatiilor non-guvernamentale înregistrate (Число признанных 
неправительственных организаций) 

 Repartizarea locurilor în parlament pe partide (Распределение мест в парламенте в 
разбивке по партиям) 

 Ponderea femeilor în parlament (Доля женщин в парламенте) 
 Proportia  alegerilor nationale si locale desfăsurate în conformitate cu graficul stabilit 

prin lege (Соотношение национальных и субнациональных выборов, 
проводимых в соответствии с установленным законом календарем) 

 Nivelul mediu de participare a persoanelor cu drept de vot la alegerile nationale si 
locale pe unităti administrative  (eg, states or provinces, districts, municipalities and 
villages) (Средний показатель участия избирателей в национальных и 
субнациональных выборах по административным единицам (например, штаты 
или провинции, округа, муниципалитеты и деревни)) 

 

 Indicatori privind criminalitatea si dreptul procesual (cu dezagregarea datelor pe sexe, 
vîrstă medii si alte categorii) 

 Incidenta cazurilor de omor și infracțiunilor contra vieții si sănătății persoanei la 
100,00 persoane (Число убийств и преступлений с угрозой жизни в расчете на 
100 000 человек) 

 Numărul si rata persoanelor (per 100,000 persoane) care au fost arestate/trimise în 
instantă de judecată /condamnate/ sentinte pronuntate/privati de libertate pentru 
comportament abuziv sau alte crime (cum ar fi omor, jaf, abuz sau trafic) (Число и 
доля (в расчете на 100 000 человек) лиц, арестованных/переданных судебным 
органам /осужденных / приговоренных/лишенных свободы за насильственные 
и другие серьезные преступления (такие, как убийство, грабеж, нападение и 
контрабанда)) 

 Numărul cazurilor raportate de violenta sexuală (cum ar fi viol, mutilarea genitală a 
femilor, crime de onoare si atacuri cu utilizarea acizilor)  (Число 
зарегистрированных случаев сексуального насилия (таких, как изнасилование, 
калечение женских половых органов, преступления на почве оскорбленной 
чести и нападения с использованием кислоты)) 

 Termenele maxime si minime de arest contraventional (Максимальные и средние 
сроки предварительного заключения) 

 Date despre persoanele in detentiae cu segregare pe infractiuni si termenul de 
privatiune de libertate (Данные о заключенных в разбивке по правонарушениям 
и срокам наказания по приговору) 



 Numărul cazurilor de deces în perioada privatiunii de liberate (Число случаев 
смерти в период содержания под стражей) 

 Numărul persoanelor care au fost condamnate la moarte  (Число лиц, казненных по 
смертному приговору за год) 

 Numărul mediu al cazurilor ne-examinate per judecător la diferite nivele ale 
sistemului judecatoresc (Среднее число нерассмотренных дел в расчете на судью 
на различных уровнях судебной системы) 

 Numărul personalului în serviciile de securitate /politie la 100,000 persoane (Число 
сотрудников полиции/служб безопасности на 100 000 человек) 

 Numărul procurorilor si judecătorilor la 100,000 persoane (Число прокуроров и 
судей на 100 000 человек) 

 Ponderea cheltuielilor publice pentru serviciile de securitate/politie si instantele de 
judecatată (Доля государственных расходов на полицию/службы безопасности 
и судебные органы) 

 Ponderea acuzatilor si persoanelor aflate in arest care s-au adresat după ajutor legal 
gratuit si care au beneficiat de un asemenea servicii (Доля обвиняемых и 
содержащихся под стражей лиц, обратившихся за бесплатной правовой 
помощью и получивших такую помощь) 

 Ponderea victimelor care au beneficiat de compensatii urmare a deciziei judecătoresti 
cu dezagregare pe categorii de infractiuni (Доля потерпевших, получивших 
компенсацию после вынесения судебного решения в разбивке по категориям 
преступлений) 

 
2. CADRUL GENERAL PENTRU PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI  

C. Acceptarea normelor internationale pentru drepturile omului  
În această sectiune se vor prezenta sub forma unui tabel informatii grafic privind statutul tuturor 
tratatelor internationale în domeniul drepturile omului si vor include: 
 (a) Ratificarea instrumentelor de bază internationale în domeniul drepturilor omului, cu 
indicarea cand statul va accede la instrumentele la care nu este parte, sau au fost semnate insa nu au 
fost ratificate incă. 
 (b) Rezerve si declaratii. Dacă Statul a formulat rezerve pe marginea unor tratate / 
conventii la care este parte, documentul de bază va include următoarele: 

(i) natura şi domeniul de aplicare a acestora; 

(ii) motivul pentru care aceste rezerve au fost considerate necesare şi au fost menţinute; 

(iii) efectul exact al fiecărei rezerve în termeni de drept intern şi politica; 

(iv)  planuri de a limita efectul rezervelor şi de a le retrage într-o anumită perioadă de 
timp. 

 (c) Derogari, restrctii si limitări. Se vor include informaţii care să explice domeniul de 
aplicare a astfel de derogări, restricţii sau limitări; precum şi circumstanţele care justifică astfel de 
decizii şi termenul prevăzut pentru retragerea lor. 
 
În caz dacă se doreste mentionarea informatiei cu privire la acceptarea de către stat a altor norme 
internaţionale privind drepturile omului, în special dacă aceste informaţii au relevanţă directă la 
implementarea tratelor tratatele internaţionale de bază în domeniul drepturilor omului, se vor 
include următoarele surse de informaţii: 
 
 
 (a) Ratificarea altor tratate ale Natiunilor Unite în domeniul dreptrulor omului.  
 (b) Ratificarea altor conventii internationale relevante. 
 (c) Ratificarea conventiilor regionale în domeniul drepturilor omului. 
 



D.  Cadrul legal pentru protectia drepturilor omului la nivel national 

La acest capitol se va specifica cadrul legal national în domeniu protectiei drepturilor omului, si 
anume: 
 (a) dacă sunt protejate prin Constituţie, Declaraţia privind Drepturile Omului, o lege de 
bază sau alte legi naţionale, orice drepturi care sunt consacrate în diferite tratate privind drepturile 
omului şi, dacă da, ce fel şi ce dispoziţii sunt făcute pentru derogările, restricţiile sau limitări şi în ce 
condiţii; 
 (b) dacă prevederile tratatelor în domeniul drepturilor omului au fost incorporate în 
sistemul legal naţional; 
 (c) care sunt autoritătile compentente (judiciare, administrative etc.) în domeniul 
drepturilor omului; 
 (d) dacă prevederile diverselor instrumente în domeniul drepturilor omului pot fi sau au 
fost invocate în instantele de judecată, sau alte autorităti administrative cu compentente în domeniu 
 (e) Care sunt căile de atac disponibile pentru o persoană care susţine că o parte din 
drepturile sale au fost încălcate, şi ce mecanisme de compensare şi de reabilitare există pentru 
victime; 
 (f) dacă există un mecanism national responsabil de monitorizarea implementării 
drepturilor omului, inclusiv pentru promovarea femeilor sau instituit cu scopul de a adresa 
problemele specifice copiilor, vîrstnicilor, persoanelor cu disabilităti, minoritătilor etnice, 
refugiatilor, lucrătorilor migranti, apatrizi si altii. Care este domeniul de competente ale unei 
asemenea institutii, care sunt resursele financiare si umane disponibile? Există oare mecanisme si 
politici de asigurare a integrarii dimensiunii de gen si altor măsuri afirmative; 
 (g) Dacă statul acceptă jurisdictia altor instante regionale sau mecanisme în drepturile 
omului precum si natura acestora inclusiv progresul în examinarea a astfel de cazuri în instantă. 

E.  Cadrul de promovare a drepturilor omului la nivel national 

La acest capitol se va prezenta informatia privind eforturile statului de a promova drepturile omului 
(actiui ale autoritătilor publice, legislativului, asambleelor locale, institutiilor nationale în domeniul 
drepturilor omului etc. precum si rolul organizatiilor societatii civile in acest domeniu). Informatia 
prezentată se va axa pe următoarele: 
 (a) Asamblee si parlamente nationale si regionale: Rolul si activitătile acestora în 
promovarea si protectia drepturilor omului, inclusiv a celor continute în tratatele internationale în 
domeniu; 
 (b) Institutii nationale în domeniul drepturilor omului. Institutii create cu scopul 
protectiei si promovării drepturilor omului la nivel national, inclusiv cu responsabilităti specifice în 
domeniul egalitătii de gen, drepturilor copiilor, mandatul specific al acestora, structura, resursele 
financiare si activititatile, precum si se va indica dacă aceste institutii sunt independente; 
 (c) Distribuirea instrumentelor în domeniul drepturilor omului. Măsura în care fiecare 
instrument international în domeniul drepturilor omului a fost tradus, publicat si deistribuit în tară; 
 (d) Sensibilizarea functionarilor public si a altor profesionisti asupra subiectului 
drepturilor omului. Măsuri luate pentru a asigura educaţia şi formarea profesională adecvată în 
domeniul drepturilor omului ale persoanelor cu functii de răspundere, functionari publici, ofiţeri de 
poliţie, ofiţeri de imigraţie, procurori, judecători, avocaţi, personalul închisorii, poliţiştii de 
frontieră, precum şi profesori , medici, lucrători în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale; 
 (e) Creşterea gradului de conştientizare a drepturilor omului prin programe 
educaţionale şi de advocacy, finanţate de guvern. 
 (f) Promovarea drepturilor omului prin mijloacele de informare în masă; 
 (g) Rolul societătii civile, inclusiv a organizatiilor non-guvernamentale, inclusiv 
actiunile Guvernului de încurajare si dezvoltare a societătii civile în domeniul promovării 
drepturilor omului; 
 (h) Alocări bugetare si tendinte. Se vor prezenta informatii privind valoarea alocaţiilor 
bugetare şi tendinţele, ca pondere în bugetele naţionale sau regionale şi produsul intern brut (PIB), 
dezagregată pe criterii de vârstă şi sex, pentru punerea în aplicare a angajamentului statului de 
promovare a drepturilor omului, precum şi rezultatele evaluării impactului asupra bugetului; 



 (i) Asistenta si cooperarea pentru dezvoltare. Informatie privind asistenta externă 
acordată statului în domeniul asigurării drepturilor omului. 
 
Concomitent, se vor prezenta factorii sau dificultătile de natură generală care afectează sau 
împiedică punerea în aplicare a angajamentelor internaţionale privind drepturile omului, la nivel 
naţional. 

F.  Procesul de raportare la nivel naţional 

La acest capitol se vor prezenta informaţii privind procesul de elaborare a raportului (inclusiv 
documentul de bază si raportul specific convenţiei/tratatului) cu indicarea următoarelor.  

(a) existenta unei structuri de coordonare la nivel national 
(b) implicarea autorităţilor publice centrale si alte autorităţi administrative centrale la 

elaborarea raportului 
(c) revizuirea raportului naţional de către organele legislative apriori prezentării 

raportului final către Comitetul internaţional specializat, dacă este cazul 
(d) implicarea organizaţiilor societăţii civile si a altor instituţii naţionale de profil la 

elaborarea raportului, inclusiv monitorizarea, dezbaterea publică, traducerea, 
distribuirea acestuia; 

(e) evenimente, cum ar fi audieri parlamentare, conferinţe ale guvernului, seminare, 
ateliere de lucru, emisiuni TV si radio etc. organizate pe marginea raportului.  

G.  Alte informatii aferente drepturilor omului (Follow-up la conferinte internationale ) 

3.  INFORMAŢII AFERENTE NON-DISCRIMINĂRII ŞI EGALITĂŢII DE GEN ŞI CĂI EFICIENTE DE 

REMEDIERE ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE  

Non-discriminare si egalitate 

În această secţiune se va prezenta o informaţie generală privind implementarea de către stat a 
angajamentelor aferente garantării egalităţii în fata legii si protecţiei egale pentru toţi cetăţenii, in 
conformitate cu instrumentele internaţionale in domeniul drepturilor omului.  Se va prezenta 
informaţie generală factuală privind măsurile luate de către stat pentru elimina toate formele de 
discriminare, inclusiv discriminarea multiplă în exercitarea drepturilor civile, politice, economice, 
sociale şi culturale. În raport se va indica dacă principiul non-discriminării este inclus drept 
principiu obligatoriu în legislaţia naţională precum si dacă există măsuri speciale pentru garantarea 
tratamentului egal si non-discriminator.  
 
Statul va prezenta o informaţie generală privind situaţia drepturilor omului ale persoanelor din 
diferite grupuri vulnerabile ale populaţiei, inclusiv măsurile adoptate pentru reducerea diferenţelor 
economice, sociale si geografice pentru a preveni discriminarea, inclusiv discriminarea multiplă fată 
de grupurile dezavantajate ale populaţiei.  
 
Raportul va conţine informaţii generale vizând măsurile, inclusiv campanii educaţionale şi de 
sensibilizare a populaţiei despre măsurile luate pentru a elimina prejudecăţile şi atitudinile negative 
faţă de persoane.  
 
Un alt subiect al raportului il va constitui informaţia cu privire la măsurile temporare speciale 
menite să accelereze progresul în realizarea egalităţii. Daca au fost adoptate asemenea măsuri, se 
vor  indica care anume, in ce domeniu si perioada de implementare 

Măsuri de remediere a cazurilor de încălcare 

In această secţiune se va prezenta o informaţie generală privind natura si domeniul măsurilor de 
remediere a cazurilor de încălcare prevăzute în legislaţia naţională de combatere a încălcării 
drepturilor omului, precum şi să informeze, dacă victimele au acces efectiv la căile de atac. 



Anexa 2: Componentă specifică privind implementarea Convenţiei CEDAW 
 

Raportul specific pe Convenţie trebuie să includă cel puţin trei repere de prezentare: 

 (a) informaţie privind implementarea recomandărilor Comitetului specializat la raportul 
precedent, inclusiv explicări pentru ne-implementarea acestora sau problemele întâlnite în procesul 
de implementare; 

 (b) o examinare analitică si orientată spre rezultate a paşilor legali si măsurilor luate 
pentru implementarea Convenţiei; 

 (c) informaţie privind barierele rămase pentru ca femeile să se poată bucura de drepturile 
sale si libertăţile fundamentale în domeniul civil, politic, economic, social, cultural or alte domenii,  
precum si informaţii privind măsurile prevăzute pentru depăşirea acestor obstacole. 

Întrebări din continuare oglindesc măsurile ce se iau pentru elaborarea raportului specific pe 
articole privind implementarea convenţiei CEDAW 
 
Măsurile politice ce trebuie de întreprins (articolul 2): 

 Există oare vre-o politică de stat ce ar evita discriminarea femeilor? 
 Este oare inclus principiul de egalitate între genuri într-un document legislativ sau în 

Constituţie ? 
 Au întrat în vigoare documentele  ce prevăd eliminarea discriminării faţă de femei? 
 Este oare protecţia drepturilor femeii la acelaşi nivel juridic ca şi drepturile omului? 
 Se implică oare guvernul în unele acte teoretice sau practice ce prevăd eliminarea  

discriminării faţă de femeii? 
 Există oare prevederi, obiceiuri sau legi ce exclud discriminarea faţă de femeii? 
 Actele penale conţin prevederile ce exclud discriminarea faţă de femeii? 

   
Garanţiile de bază a le  drepturilor omului (articolul 3): 

 S-au întreprins oare careva măsuri, inclusiv legislative, în toate sferele vieţii social - politice, 
economice şi culturale întru asigurarea dezvoltării şi fortificării poziţiei femeii în societate 
pentru a se bucura pe deplin de drepturile omului? 

 
Măsuri speciale temporare (articolul 4): 

 Ce măsuri temporare au fost adoptate de guvern care prevăd egalitatea între genuri? 
 

Rolurile şi stereotipurile de gen (articolul 5): 
 Ce practici culturale şi tradiţionale sau modalităţi de viaţă (dacă există vreo una) există, care 

ar împiedica promovarea femeilor în societate? 
 Impune oare religia sau obiceiurile din ţară anumite practici sau credinţe care să intervină în 

îmbunătăţirea statutului femeilor? Dacă există, care ar fi acestea? 
 Care sunt rolurile bărbaţilor şi femeilor pe care aceştia urmează să le joace în societate şi 

familie? 
 Există oare stereotipuri femeieşti şi bărbăteşti în mass-media? 
 Cine este considerat drept “cap al familiei” prin lege sau conform tradiţiei? 
 Există oare careva tipuri de muncă care sunt considerate ca munci pt. bărbaţi sau de femeie?  
 Ce fel de tipuri de muncă sunt interzise femeilor prin lege sau în mod tradiţional? 
 Se prevede oare ca fetele şi băieţii să înfăptuiască diverse sarcini acasă sau la şcoală? 
 Cine este responsabil de îngrijirea copiilor? În caz de divorţ, cine de obicei, primeşte copiii 

în custodie şi de ce? 



 Au oare soţii dreptul să-şi pedepsească aspru soţiile? Se aplică oare careva sancţiuni 
bărbaţilor care îşi pedepsesc  soţiile? 

 Cum se percepe de către femei şi bărbaţi comportamentul violent între soţi? 
 

Prostituţia (articolul 6): 
 Dispune oare ţara de legislaţie care să prevină traficul de femei ? 
 Este oare prostituţia legală? Dacă prostituţia este ilegală, sunt oare urmăriţi în justiţie atât 

prostituatele cât şi clienţii? Se înfăptuieşte oare în practică urmărirea în justiţie? 
 Dacă prostituţia este legală, există oare sancţiuni pentru a proteja prostituatele de 

exploatare? 
 Care este atitudinea socială dominantă cu privire la prostituţie?  
 Se aplică oare legea cu privire la violenţa faţă de femei, inclusiv violul, în mod egal şi 

prostituatelor? Se aplică oare această lege în mod egal şi în practică? 
 Este oare ilegală acţiunea unei părţi terţe care comercializează servicii sexuale prestate de 

femei?  
 

Viaţa politică şi publică (articolul 7): 
 Dispun oare femeile de dreptul de a vota în cadrul alegerilor în mod egal cu bărbaţii? 
 Depinde oare dreptul de vot de anumite cerinţe de a dispune de proprietate sau de a avea 

ştiinţă de carte? Dacă da, afectează oare aceste cerinţe în mod advers femeile? 
 Sunt oare femeile eligibile să devină candidaţi pentru funcţiile alese în acelaşi mod ca şi 

bărbaţii? 
 Există oare careva factori care să prevină participarea politică a femeilor? Dacă da, care ar fi 

aceşti factori? (de ex. factori financiari, prevederi pentru copii, lipsa de încredere sau 
atitudini de ordin general) 

 Participă oare femeile în sindicate? Există oare careva factori care afectează participarea lor 
în acest sector? 

 

Participarea la nivel internaţional (articolul 8) 
 Dispun oare femeile de dreptul şi de oportunitatea de a reprezenta Guvernul la nivel 

internaţional, precum şi de a participa în activitatea organizaţiilor internaţionale în mod egal 
ca şi bărbaţii? 

 Există oare situaţii în care femeilor, din cauza sexului lor, li s-a negat oportunitatea de a 
reprezenta ţara sau de a participa la lucrările unor organizaţii internaţionale? Exemple? 

 
Naţionalitatea (articolul 9) 

 Exista  drepturi egale  in obţinerea, schimbarea sau menţinerea cetăţeniei? Ce factori sociali, 
culturali sau economici afectează exercitarea acestor drepturi pentru femei? 

 Afectează oare căsătoria cu un apatrid, sau schimbarea cetăţeniei soţului cetăţenia femeii?  
 Se determină oare cetăţenia unei persoane de naştere, descendenţă, căsătorie sau de o 

combinaţie a acestor factori? Dacă cetăţenia este determinată de descendenţă, are oare 
cetăţenia mamei aceeaşi pondere ca şi cea a tatălui? 

 Dispun oare femeile şi bărbaţii de aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte obţinerea vizei de 
reşedinţă şi a statutului ocupaţional pentru soţii lor în cazul în care soţul sau soţia nu este un 
cetăţean al ţării? Cum se determină  cetăţenia copilului?  

 Poate oare o femeie primi un paşaport sau documente de călătorie fără permisiunea soţului 
sau a gardianului-bărbat? 

 

Educaţia (articolul 10) 
 Este oare posibil ca fetele şi băieţii să urmeze aceleaşi subiecte în cadrul şcolii primare şi 

celei secundare, precum şi în cadrul instituţiilor de învățământ superior? 



 În şcolile care nu sunt co-educaţionale, sunt oare curriculum-urile, examenele, personalul 
didactic, încăperile şi echipamentul educaţional de aceeaşi calitate atât pentru fete cât şi 
pentru băieţi?  

 În cazul în care sistemul educaţional plasează studenţii în diferite ramuri de studii , sunt oare 
fetele şi băieţii reprezentaţi în mod egal în aceste ramuri? 

 Sunt oare granturile şi bursele disponibile accesibile în mod egal atât pentru femei cât şi 
pentru bărbaţi? 

 Dispun oare femeile de acelaşi acces ca şi bărbaţii la educaţia cu privire la viaţa în familie, 
inclusiv planificarea familiei? 

 Dispun oare fetele de aceeaşi oportunitate ca şi băieţii de a participa la educaţia fizică în 
şcoli şi la sport? 

 Există oare stereotipuri de gen, cum ar fi descrierea femeilor mai cu seamă ca secretare şi nu 
manageri, în programele şcolare, curriculum-uri, manuale, etc.?  

 
Angajarea în câmpul muncii (articolul 11 

 Există oare diferenţieri între practicile de recrutare şi angajare pentru bărbaţi şi femei? Dacă 
da, care ar fi aceste diferenţieri?  

 Dispun oare femeile de posibilitatea oferită prin lege de a primi remunerare egală pentru 
aceeaşi muncă sau o muncă de aceeaşi valoare realizată de bărbaţi?  

 Primesc oare femeile beneficii egale ce ţin de activitatea depusă, cum ar fi plăţile de 
concediu, concediu în caz de boală, instruiri pentru funcţia deţinută, beneficii în caz de 
invaliditate sau pensionare? 

 Se consideră oare munca efectuată de femei pe lângă casă drept parte a activităţilor efectuate 
în forţa de muncă? 

 În cazul în care ţara dispune de legislaţie privind protecţia socială, sunt oare femeile 
cuprinse de această legislaţie? 

 Este oare securitatea ocupaţională afectată de perioada de sarcină? Dacă da, în ce mod?  
 Ce prevederi există pentru concediul de maternitate? 
 Este oare permis de lege sau de politici posibilitatea de a concedia femeile din motive de 

concediu de maternitate sau statut matrimonial? 
 Afectează oare statutul matrimonial securitatea locului de muncă? 

 

Protecţia sănătăţii  şi planificarea familiei (articolul 12) 
 Are oare femeia acces la serviciile de protecţie a sănătăţii şi planificării familiei? 
 Există oare servicii speciale cu privire la perioadele de graviditate şi postnatală? 
 Există servicii de asigurare a sănătăţii femeii pe întreaga perioadă a vieţii? 

 
Beneficiile economice şi sociale (articolul 13) 

 Dispune ţara noastră de un sistem de beneficii familiale? 
 Dacă există beneficii familiale, cine este eligibil să le primească?  
 Dispun oare femeile căsătorite de acces la beneficiile familiale de sine-stătător sau în calitate 

de părinte? Dispun oare femeile căsătorite şi cele necăsătorite de acelaşi acces la beneficii? 
 Cum se califică persoanele pentru primirea de credite bancare, credite ipotecare şi alte forme 

de credite financiare din partea instituţiilor guvernamentale şi a celor private? Afectează 
oare cerinţele de eligibilitate în mod egal atât femeile cât şi bărbaţii? 

 Dispun oare femeile de acces la astfel de forme de credit? Au ele oare nevoie de 
consimţământul soţilor sau altor bărbaţi pentru a accesa astfel de credite? 

 Ce bariere legale, sociale, economice sau culturale previn participarea femeilor în activităţi 
recreative, de sport sau în orice aspect de viaţă culturală? 

 
Femeia din localităţile rurale (articolul 14) 

 Sunt oare femeile căsătorite, divorţate, ne-căsătorite, cele fără copiii şi văduvele din 
localităţile rurale tratate în mod diferit?  



 Participă oare femeile rurale în elaborarea de politici economice şi agricole? 
 Sunt oare femeile rurale reprezentate în guvern, entităţi şi comisii care sunt implicate în 

planificarea dezvoltării? 
 Pot oare femeile deţine pământ? Derivă oare dreptul femeii de a deţine pământ în proprietate 

de la soţi, taţi, fraţi, unchi sau nepoţi? 
 În ce activităţi comunitare participă femeile rurale? Există oare careva tradiţii religioase sau 

culturale care împiedică femeile să participe la activităţile comunităţii? 
 
Egalitatea în faţa legii (articolul 15) 

 Oficial (de jure), sunt oare femeile tratate în mod egal ca şi bărbaţii în ceea ce priveşte 
capacitatea lor legală de a încheia contracte şi de a administra proprietăţi? 

 Au oare femeile dreptul să încheie contracte în nume propriu? 
 Au oare femeile dreptul de a administra proprietăţi fără consimțământul sau interferentă din 

partea vreunui bărbat? 
 Sunt oare femeile tratate în mod egal în instanţele de judecată? Pot oare femeile participa la 

sistemul legal în mod egal ca şi bărbaţii? 
 Primesc oare femeile aceleaşi compensaţii de prejudicii ca şi bărbaţii în caz de circumstanţe 

comparabile? Primesc oare femeile sentinţe similare cu cele decise pentru bărbaţi în 
circumstanţe comparabile? 

 Li se acordă oare femeilor şi bărbaţilor acelaşi drepturi legale la liberă circulaţie şi liberă 
alegere a locului de reşedinţă? 

 
Mariajul şi legea familiei (articolul 16) 

 Sunt oare relaţiile în familie guvernate de dreptul civil, legile religioase, legile uzuale, sau o 
combinaţie a acestora? Sunt oare femeile tratate în mod egal ca şi bărbaţii sub egida acestor 
legi? 

 Ce tipuri de forme de familie există sub egida legilor civile, religioase şi celor uzuale? Care 
sunt drepturile şi responsabilităţile respective? 

 Dispun oare femeile de aceeaşi libertate de a-şi alege soţii ca şi bărbaţii? 
 Dispun oare femeile şi bărbaţii de aceleaşi drepturi şi responsabilităţi pe parcursul 

căsătoriei? Dacă nu, cum diferă ele? 
 Este oare divorţul disponibil pentru femei şi bărbaţi în baza aceloraşi temeiuri?  
 Dispun oare femeile de dreptul de a decide asupra numărului de copii pe care îi vor avea şi a 

intervalului dintre copii? 
 Trebuie oare taţii copiilor să plătească un suport pentru copii? 
 Dispun oare femeile de dreptul de a decide liber asupra numărului de copii pe care îi vor 

avea şi a intervalului dintre copii?  
 Dispun oare femeile de aceleaşi drepturi ca şi bărbaţii de a lua decizii cu privire la creşterea 

copiilor, fără a ţine cont de statutul lor matrimonial? 
 Dispun oare femeile de aceleaşi drepturi ca şi bărbaţii pentru a prelua custodia copiilor? 

Sunt oare aceste drepturi afectate de statutul matrimonial?  
 Trebuie oare taţii copiilor să plătească un suport pentru copii? 
 Este oare vârsta de majorat diferită pentru femei şi bărbaţi? 
 Este oare căsătoria-logodna între copii un obicei în anumite localităţi? Este oare acest fapt 

recunoscut în mod legal? 
  Există oare obiceiul sau legea de a cumpăra mireasa sau de a-i da zestre? Dacă da, atunci ce 

efecte au aceste fapte asupra căsătoriei? 
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