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NORMELE CARE REGLEMENTEAZĂ VIAŢA

ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

 Legislaţia naţională garantează drepturi egale
cetăţenilor de a participa la viaţa economică şi
socială, de a se pregăti pentru o anumită profesie, de
a avea acces egal la ocuparea funcţiilor publice, de a
se promova şi participa la distribuirea beneficiilor,
bucurându-se de protecţia statului.

 Pe 25.05.2012, Parlamentul Republicii Moldova a
adoptat Legea cu privire la asigurarea egalităţii,
chemată să reglementeze activitatea autorităţilor
competente, indiferent de forma de proprietate întru
redresarea cazurilor de neadmitere a actelor de
discriminare, precum şi autorităţile abilitate cu
prevenirea şi combaterea unor astfel de cazuri şi
mecanismul de protecţie a persoanelor care au suferit
în urma actelor discriminatorii.



INSTITUŢIILE CARE PROMOVEAZĂ LEGISLAŢIA, 

VALORILE ŞI PRINCIPIILE DEMOCRATICE

 Parlamentul adoptă cadrul legislativ 

 Guvernul asigură integrarea în politici, 

strategii, programe, acte normative şi investiţii 

 Comisia guvernamentală pentru egalitate 

între femei şi bărbaţi promovează egalitatea 

între femei şi bărbaţi, abordarea ei complexă

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, în cadrul căruia funcţionează Direcţia 

politici de asigurare a egalităţii de gen şi 

prevenirea violenţei 

 Autorităţile administraţiei publice locale

 Avocaţii parlamentari



ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE CARE AU CA SUBIECT

PROMOVAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE

 Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

 Programul de Dezvoltare în Liderism pentru 

Femeile din Localităţile Rurale

 Programul Europa pentru cetăţeni

 iniţiativele curente la nivel european de 

instituţionalizare şi dezvoltare a educaţiei în 

spiritul promovării echitaţii şi parteneriatului de 

gen, la toate nivelurile de învăţământ; 

 interesul în creştere în tara noastră pentru 

abordarea unor teme specifice problematicii de 

gen în sistemul de educaţie şi cultură.



BIBLIOTECA MODERNĂ SUSŢINE PRINCIPIUL

EGALITĂŢII TUTUROR MEMBRILOR

 Biblioteca modernă aduce o contribuţie
importantă la îmbunătăţirea diseminării
informaţiei şi de educaţie pentru cultura
informaţiei, alături de alfabetizarea digitală,
devenind una dintre cele mai importante condiţii
ale activităţii umane în calitate de membru cu
drepturi depline al prezentul şi viitorul societăţii.

 Activitatea, îndreptată spre dezvoltarea
spirituală liberă, introducerea valorile culturii
naţionale şi mondiale, crearea condiţiilor pentru
activităţi culturale (de reproducere şi de
producere), constituie funcţia culturală de
bibliotecă.



ROLUL BIBLIOTECILOR CA FACTOR AL

DEZVOLTĂRII SOCIALE

 Asigurând accesul la documentele păstrătoare a 

valorilor umanităţii, care sprijină dezvoltarea 

durabilă a societăţii, caracterul său umanist, 

biblioteca contribuie la formarea sistemului de 

valori pentru întreaga societate şi a individului 

în particular. 

 Serviciile moderne de bibliotecă axate pe individ, 

sunt în schimbare dinamică în dependenţă de 

necesităţi, şi se bazează pe principiul egalităţii 

dintre profesionişti şi utilizatorii bibliotecii. 



PRACTICA MODERNĂ DE BIBLIOTECĂ A

ACUMULAT UN ARSENAL MARE DE FORME ŞI

METODE

 Fiind instituţie socială specifică, biblioteca se
concentrează pe valorile actuale şi potenţiale ale
fiecărui utilizator, devine traducător de aceste valori
pentru alte persoane, grupuri sociale şi societatea ca
un întreg.

 Biblioteca modernă susţine principiul egalităţii
tuturor membrilor. În special aceasta este important
pentru bibliotecile publice şi din învăţământ, este
păstrează şi transmit patrimoniul cultural tuturor,
indiferent de vârstă, statut social, rasă, etnie, religie,
locul de reşedinţă, sex, limbă şi alte caracteristici de
diferenţiere.

 Tinerii reprezintă viitorul, iar pregătirea lor este
primordială. Formarea tinerelor generaţii în spiritul
valorilor europene, a egalităţii de şanse şi de gen
constituie principii de bază pentru o societate
democratică.


