
Rezultate 2018 2019 2020 2021

Mai multe servicii de creșă Proiect de modificare CE aprobat de Guvern Proiect de modificare CE aprobat de Parlament
Guvernul Elaboreaza Programul de extindere a 

creșelor 0-2 ani

Reforma concediului de îngrijire a copilului
MSMPS publică proiect pentru reforma concediului 

de îngrijire a copilului

Proiect de reformă înregistrat în Guvern/ 

Parlament

Reforma concediului de îngrijire a copilului este 

adoptată

Program mai flexibil de lucru
Set de propuneri legislative promovate de către 

societatea civilă

Inițiativă legislativă cu măsuri de program flexibil 

de muncă ( Parlament sau Guvern)

Cel puțin 2-3 măsuri de flexibilizare a 

programului de lucru adoptate

Egalitatea în remunerare
Guvernul introduce noțiuni de equal pay in 

legislația națională

Parlamentul aprobă noțiuni de equal pay în 

legislație

Guvernul introduce măsuri de transparență a 

sistemelor de salarizare

Parlamentul aprobă măsuri de transparență 

sistemelor de salarizare

Egalitatea în pensii
CPD va lansa inițiativă legislativă și analiză 

de politici comparativă cu alte țări UE

Inițiativă legislativă reforma concediului de îngrijire 

a copilului asimilat stagiului de cotizare este 

dezbătută Guvern/Parlament

Litigare strategică CC cu privire la concediul de 

îngrijire a copilului asimilat stagiului de cotizare

Reforma concediului de îngrijire a copilului 

asimilat stagiului de cotizare aprobată în 

Parlament

Femei și bărbați împuterniciți în 15-20 de 

comunități

Femei și bărbați împuterniciți în 20-25 de 

comunități

Femei și bărbați împuterniciți în 20-25 de 

comunități

30-35 APL sporesc nivelul de transparență 25 APL sporesc nivelul de transparență

Suport pentru implementare programului 7

Suport pentru implementare programului 5

Cel puțin 2-3 unități de gen operaționale
5 ministere pilotează integrarea dimensiunii 

de gen în politici

4 ministere pilotează integrarea dimensiunii de gen 

în politici
1 unitate de gen capabilă să promoveze EG + 2 unitate de gen capabilă să promoveze EG

Cel puțin 20 de politici mai sensibile la gen
8 politici publice integrează dimensiunea de 

gen

8 politici publice integrează dimensiunea de gen + 

procedură GM formalizată
8 politici publice integrează dimensiunea de gen 8 politici publice integrează dimensiunea de gen

Ghidul privind integrarea dimensiunii de gen în 

politicile publice elaborat și consultat cu ministerul

+ 5 ONG-uri mai capabile să promoveze egalitatea

Este reformat sistemul de finanțare a 

partidelor și campaniilor electorale în baza 

propunerilor CPD

Reforma finanțării publice a partidelor care 

ține cont de egalitatea de gen și tineri 

aprobată

Inițiativă legislativă de a micșora plafonul 

donațiilor
Plafonul donațiilor micșorat prin lege

Este adoptat sistem de plasament pe listele de 

candidați

MSMPS proiect de lege privind mecanismul 

de plasament
În 40 de circumscripții abordate de CPD crește 

% de femei candidate
20 circumscripții 20 circumscripții

Tipul aprecierii Punctaj Maxim

Anul 2018 1.2

CPD nu a demarat inițiative sau acțiuni pentru a obține rezultatul specificat în Cadrul de Rezultate. Rezultatul preconizat nu a 

fost atins. 

Cadrul de monitorizare și evaluare a Strategiei Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare 2018-2021

Descriere

CPD a implementat toate acțiunile și inițiativele planificate,  rezultatele specificate în Cadrul de Rezultate au fost obținute. CPD 

poate arăta contribuția sa directă în realizarea respectivelor rezultatelor. 

CPD a implementat toate acțiunile și inițiativele planificate, rezultatele specificate în Cadrul de Rezultate au fost obținute. CPD 

poate arata contribuția sa alături de efortul/contribuția altor părți interesate. 

CPD a implementat toate acțiunile și inițiativele planificate, rezultatul preconizat încă nu a fost atins, dar au fost obținute 

rezultatele de ordin mai inferior ce indică un progres timpuriu.  

CPD a inițiat mai multe activități și inițiative, însă rezultatul preconizat nu a fost atins în perioada specificată în Cadrul de 

Rezultate.  
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CPD a mobilizat și împuternicit femei și bărbați 

în 70-80 de localități rurale

MECC publică proiect de modificare a CE 

pentru a extinde serviciile de creșă
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Suport pentru implementarea programului  3
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3 APL sporesc nivelul de transparență Femei și bărbați împuterniciți în 30 de comunități

5 APL sporesc nivelul de transparență

Este implementat cu succes Programul 1325 și 

Programul cu privire la creșterea ponderii rolul 

femeilor în poliție
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5 ONG-uri mai capabile să promoveze 

egalitatea
+ 5 ONG-uri mai capabile să promoveze egalitatea

+ 5 ONG-uri mai capabile să promoveze 

egalitatea

CEC monitorizează alocații pentru participarea 

femeilor și tinerilor

Mecanism de plasament aprobat de Guvern Mecanism de plasament aprobat de Parlament

20 ONG-uri naționale și locale mai capabile să 

promoveze egalitatea

0

Progres 4

Progres relativ 3

Progres timpuriu 2

Progres limitat 1

Lipsă de progres


