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INTRODUCERE
În ultimii ani au fost înregistrate progrese în ceea ce priveşte recunoaşterea aportului 
adus de femei în diverse dimensiuni ale activităţii poliţieneşti, respectiv creşterea 
relativă a numărului de femei în sistemul de instructaj şi în rândul angajaţilor din poliţie. 
Pentru ca serviciile poliţieneşti să fie însă mai eficiente pentru a răspunde la necesităţile 
de securitate ale comunităţilor din care fac parte, se impune aplicarea sistematică a 
măsurilor necesare pentru integrarea cu succes a femeilor în structurile poliţieneşti. 

SCOPUL  ELABORĂRII LINIILOR 
DIRECTOARE
Reţeaua femeilor ofiţeri de poliţie din Europa de Sud-Est (Women Police Officers 
Network - WPON) a dezvoltat Ghidul pentru practica poliţenească gender sensibilă 
cu referire specială asupra recrutării, selectării şi dezvoltării profesionale a femeilor în 
poliţie. Liniile directoare au fost elaborate :

	 •	pentru	identificarea	provocărilor	în	procesul	recrutării,	selecţiei	şi	dezvoltării		
    profesionale a femeilor din serviciile poliţieneşti din Europa de Sud-Est; 
	 •	cu	scopul	promovării	înţelegerii	mai	bune	a	problemelor	cu	care	se		 	
    confruntă femeile în activitatea poliţienească; 
	 •	cu	scopul	de	a	se	facilita	schimbul	de	informaţii	privind	practicile	pozitive		
    existente din acest domeniu; şi
	 •	pentru	definirea	măsurilor	cu	sprijinul	cărora	poate	fi	ameliorată	practica		
    existentă.  

Liniile directoare au fost elaborate în baza analizei datelor transmise de serviciile de 
poliţie – membre ale Asociaţiei Şefilor de Poliţie din Europa de Sud-Est (SEPCA), 
respectiv a răspunsurilor la chestionarul conceput în interiorul Reţelei femeilor ofiţeri 
de poliţie din Europa de Sud-Est . 1  
  

CE REPREZINTĂ LINIILE DIRECTOARE
Liniile directoare au fost concepute sub forma unui ghid pentru conducerea din poliţie 
de la toate nivelele, cu precădere pentru serviciile care se ocupă de educaţie, resurse 
umane şi relaţii publice, precum şi pentru toate celelalte structuri din cadrul ministerelor 
afacerilor interne  şi al poliţiei cu competenţe în domeniul recrutării, angajării, selectării 
şi dezvoltării profesionale a membrilor de ambele sexe din poliţie.  

Liniile directoare identifică o serie de măsuri concrete şi propun ameliorarea modalităţilor de 
acţiune în domeniul recrutării, selectării şi dezvoltării profesionale, cu utilizarea prioritară a 
resurselor existente şi fără modificări organizatorice majore. Toate măsurile recomandate vizează 
prioritar dezvoltarea în continuare a eficienţei şi a calităţii serviciilor pe care poliţia modernă 
din secolul XXI ar trebui să le ofere cetăţenilor, obiectiv care poate fi realizat cu personal 
calificat,  motivat şi folosit în mod optim. Majoritatea acestor activităţi pot viza în paralel şi 
regiuni specifice şi/sau grupe mai mici din ţările în care există necesitatea majoră pentru acest tip de 
diversificare a membrilor poliţiei de ambele sexe.

1 Detalii despre procesul de elaborare a Liniilor directoare la pagina  41.
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Liniile directoare definesc patru obiective specifice pentru sensibilizarea serviciilor 
poliţieneşti în ceea ce priveşte egalitatea între sexe, respectiv:
 
 1) Atragerea unui număr mai mare de candidaţi calificaţi şi motivaţi de sex  
     feminin şi facilitarea accesului acestora la sistemul de educaţie şi în serviciul poliţiei;
 2) Sensibilizarea procesului de selecţie la problemele de egalitate între sexe; 
 3) Consolidarea dezvoltării profesionale a femeilor din poliţie ; şi
 4) Facilitarea faptului ca avansarea în carieră să nu fie limitată, în cazul  
     femeilor,  de diverse bariere formale şi neformale.

PROBLEME CHEIE IDENTIFICATE
S-a confirmat prin argumente faptul că persistă prejudecăţi privind profesiunea de 
poliţist, respectiv că este rezervată exclusiv bărbaţilor. Respectiv, există stereotipe 
privind rolul tradiţional al femeii care reprezintă bariere cu care femeile se confruntă 
permanent în mediul de lucru şi mai larg. Datele preliminarii transmise de  serviciile 
de poliţie indică faptul că în domeniul educaţiei şi al instructajului pentru activitatea 
poliţienească femeile au rezultate la fel de bune iar uneori, chiar mai bune decât 
bărbaţii. Acest aspect indică faptul că potenţialul de activitate al femeilor este 
insuficient exploatat. 

Educaţia privind egalitatea între sexe reprezintă cea mai eficientă modalitate a luptei 
împotriva stereotipelor, ocupând un loc important în cadrul educaţiei poliţieneşti atât 
în vederea acceptării unui număr mai mare de femei în cadrul poliţiei de către colegii 
bărbaţi, cât şi pentru dezvoltarea conştiinţei referitoare la diferenţele dintre bărbaţi şi 
femei în ceea ce priveşte securitatea, activitatea poliţienească putând fi eficientă doar 
în cazul în care aceste diferenţe sunt luate în considerare şi dacă li se dă curs. Spre 
exemplu, poliţia trebuie să ridice sistematic conştiinţa şi capacitatea angajaţilor săi de 
a acţiona eficient în caz de violenţă care are la bază discriminarea sexuală. 

Una din concluziile importante ale chestionarului indică faptul că într-un număr 
însemnat de ţări se impune dezvoltarea în continuare a statisticii gender sensibile. 
Statistica gender sensibilă presupune ca datele statistice să fie obţinute şi împărţite 
în funcţie de sex, spre exemplu, având în vedere numărul persoanelor înscrise la 
instructajul de bază în poliţie  sau la Academia de Poliţie, datele despre persoanele 
înscrise, despre cei care încheie cu succes instructajul sau studiile, despre cei care 
urmează instructajul sau instructajele suplimentare şi seminarii, despre cei care sunt 
sancţionaţi disciplinar, precum şi numărul şi motivele celor care renunţă la profesiune. 
Acest sistem de obţinere a datelor facilitează o analiză calitativ superioară a situaţiei 
şi evaluării măsurilor preluate.  

Lupta împotriva stereotipelor, educaţia şi 
introducerea statisticii gender sensibilă reprezintă 
premisele pentru realizarea celor patru obiective în 
jurul cărora este structurat Ghidul directive pentru 
practica poliţienească gender sensibilă. 
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LINIILE DIRECTOARE PE 
SCURT – SOLUŢII PROPUSE
1. Atragerea unui număr mai mare de candidaţi 
calificaţi şi motivaţi de sex feminin şi accesul 
acestora la sistemul de educaţie şi activitatea din 
poliţie 

Pentru ca serviciile poliţieneşti să aibă acces la cercuri mai largi de candidaţi 
potenţiali de ambele sexe, şi implicit la candidaţi calitativ superiori pentru 
instructaj şi desfăşurarea activităţii, se impune o informare mai bună a 
opiniei publice şi punerea la dispoziţie a unuor informaţii cât mai exacte 
privind solicitările, specificul şi riscurile activităţii de poliţist. 

Se impune o colaborare mai activă cu mass-media pentru ca în cadrul unor 
emisiuni tematice, în interviuri şi emisiuni documentare opinia publică să 
cunoască îndeaproape activitatea şi rolul poliţiei şi implicit, rolul şi aportul 
femeilor la activitatea din poliţie. Se impune luarea în considerare în mod 
prioritar a reprezentării poliţiei în mass media de către femei, precum şi 
necesitatea promovării femeilor cu rezultate bune în poliţie. 

Cu scopul informării în masă a populaţiei, informaţiile referitoare la concurs 
vor fi publicate în diverse mijloace de informare, cu precădere cele care se 
adresează populaţiei  feminine. 

Pentru ca femeile să se identifice cu profesia de poliţist se impune ca 
materialele informative să conţină imagini ale femeilor de diferite vârste în 
exercitarea activităţilor poliţieneşti. De asemenea, este foarte important să 
se facă anunţuri publice privind normele şi alte criterii de înscriere, pentru a 
li se aduce la cunoştinţă candidaţilor de ambele sexe condiţiile de înscriere. 

Pentru că nu se urmăreşte doar creşterea numărului de aplicaţii, ci şi atragerea 
unui număr cât mai mare de persoane calificate, bine informate şi motivate 
pentru desfăşurarea acestei profesiuni solicitante, ar trebui să se informeze 
detaliat potenţialii candidaţi despre profesiunea de poliţist şi să li se faciliteze 
adresarea de întrebări directe, atât pe cale electronică, cât şi personal.  

Se impune de asemenea şi creşterea numărului de promoţii directe precum 
„ziua uşilor deschise“, tribune în licee, mese rotunde şi participarea la târguri 
de angajare şi educaţie şi să se asigure ca la aceste evenimente să participe 
şi femei din poliţie care pot da răspuns la întrebările despre instructaj şi 
profesie în general, cu precădere la întrebările potenţialilor candidaţi de 
sex feminin privind rolul femeilor în poliţie şi provocările acestei profesii, cu 
precădere în regiunile de unde vine un număr mai mic de candidaţi.  

Se impune cu precădere să se acorde atenţia necesară membrelor 
grupărilor marginalizate şi o mai bună analiză a nevoilor acestora, 
precum şi stabilirea colaborării cu ONG-urile care au posibilitatea de a 
sprijini atragerea candidatelor şi pregătirea acestora pentru participarea 
la concurs.

2 Transmiteţi exemple suplimentare de practică pozitivă, prin e-mail, la 
adresa : wpon@undp.org, pentru a fi introduse în baza de date şi pentru 
a se transmite şi celorlalte servicii poliţieneşti din Europa de Sud-Est.

EXEMPLU2 DE 
PRACTICĂ 
POZITIVĂ 1: 

Poliţia din Albania şi 
Academia de Poliţie 
şi Criminalistică 
din Serbia distribuie 
informaţii privind 
campaniile de 
înscriere în revistele cu 
public preponderent 
feminin, pentru 
a atrage atenţia 
acestora. 
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EXEMPLU DE 
PRACTICĂ 
POZITIVĂ 2:  

Criteriile de selecţie 
cu prilejul înscrierii în 
sistemul de educaţie 
al poliţiei sunt identice 
pentru femei şi 
bărbaţi; majoritatea 
serviciilor de poliţie 
anchetate subliniază 
cu precădere că 
excepţie face doar 
standardul probelor 
fizice şi al capacităţilor 
motorice, înălţimea 
şi greutatea, şi în 
anumite segmente 
verificarea abilităţilor 
medicale  datorită 
caracteristicilor 
morfologice diferite 
dintre femei şi bărbaţi.



2. Procesul de selecţionare să fie sensibilizat în 
privinţa egalităţii între sexe

Pentru sensibilizarea procesului de selecţie la problemele egalităţii 
între sexe, în ţările unde numărul candidatelor înscrise este insuficient 
se recomandă organizarea unor cursuri de pregătire pentru ca acestea 
să fie cât mai bine pregătite pentru participarea la concurs. În cadrul 
cursurilor de pregătire se impune prezentarea cât mai detaliată a 
procesului de selecţie, a criteriilor de selecţie şi  a tipurilor de teste care 
urmează a fi efectuate.  

Se impune introducerea participării obligatorii a femeilor şi bărbaţilor 
în comisiile de înscriere şi comisiile de concurs, precum şi garantarea 
absolvirii de către toţi membrii cel puţin a cursului de bază privind 
egalitatea între sexe.

Pentru ca serviciile poliţieneşti să transmită un mesaj clar în privinţa seriozităţii 
aspectelor privind egalitatea între sexe, acolo unde nu există o astfel de procedură 
se impune introducerera verificării candidaţilor de ambele sexe în procesul de 
selecţionare din perspectiva violenţei în familie şi a violenţei sexuale, iar în cazul 
în care aceştia au comis una din aceste fapte, să li se interzică angajarea în poliţie.  

Cota pentru femei, acolo unde există, ar trebui interpretată ca minim şi nu 
maximul celor înscrişi/primiţi, pentru a nu se crea situaţia ca femeile să fie 
respinse deşi au calificări mai bune decât bărbaţii – doar pentru simplul 
motiv că „cota a fost completată“. În ţările în care se aplică sistemul cotelor, 
se impune introducerea monitorizării aplicării acestei măsuri pentru stabilirea 
pragului de acceptare a bărbaţilor şi femeilor şi care au fost rezultatele 
obţinute la instructaj sau în activitate. Rezultatele monitorizării trebuie să fie 
transparente şi publice.

EXEMPLU DE 
PRACTICĂ 
POZITIVĂ 3: 

Având în vedere că 
numărul femeilor 
care doresc 
să se înscrie la 
concursurile pentru 
educaţia poliţiştilor 
este insuficient, 
în Albania, în 2011, 
a fost iniţiată o 
campanie care 
viza prioritar 
femeile. Sesiunile 
de instructaj au 
vizat cu precădere 
provocările şi 
părţile pozitive ale 
profesiunii de poliţist 
şi familiarizarea 
cu formularele de 
înscriere, cu procesul 
de examinare scrisă 
şi procedurile 
care se aplică pe 
parcursul acestui 
proces. În plus, 
instructajul prealabil 
este considerat o 
oportunitate optimă 
pentru clarificarea 
dilemelor legate 
de procesul de 
recrutare şi etapele 
acestuia. S-a 
estimat că este un 
instrument optim 
pentru creşterea 
participării femeilor 
la instructajul de 
bază în poliţie.  
Pe pagina web a 
poliţiei albaneze 
sunt postate 
materiale care pun 
la dispoziţie femeilor 
mai multe informaţii 
despre profesiunea 
de poliţist. Au 
fost, de asemenea 
dezvoltate materiale 
promoţionale care 
conţin informaţii 
despre această 
profesiune.
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3. Consolidarea dezvoltării profesionale a femeilor în 
poliţie

 Unul dintre elementele importante pentru integrarea cu succes a femeilor 
în serviciul poliţiei îl reprezintă şi existenţa unui număr suficient de mentori 
pentru activitatea cu noii angajaţi în perioada stagiaturii. Se impune creşterea 
numărului de femei în rândul mentorilor şi includerea sensibilizării la problemele 
privind egalitatea între sexe în cadrul instructajelor pentru mentori.

Având în vedere faptul că în majoritatea serviciilor de poliţie nu se urmăreşte 
sistematic numărul şi tipurile de instructaje suplimentare urmate de angajaţi, 
se impune introducerea verificării acestei categorii de date, împărţite pe sexe. 
Ancheta realizată în 2009  a indicat faptul că femeile, în număr mai mic în raport 
cu bărbaţii, consideră că instructajele suplimentare sunt accesibile în mod 
echitabil atât femeilor cât şi bărbaţilor.3  Pentru ca femeile să îşi poată aduce 
aportul în aceeaşi măsură ca şi bărbaţii la eficienţa activităţii în poliţie, precum şi 
pentru a putea avansa în carieră, se impune ameliorarea accesibilităţii femeilor 
la toate formele de educaţie şi la instructajele suplimentare. În practică, asta ar 
însemna ca în cazul în care criteriile sunt îndeplinite de doi candidaţi, se impune 
să se dea prioritate femeilor, datorită numărului mic de femei care ocupă 
poziţii înalte. Este foarte important să nu se presupună că femeile nu doresc să 
participe la instructaje suplimentare datorită obligaţiilor familiale sau pentru că 
în alte prilejuri anterioare nu au folosit oportunitatea care li s-a oferit.

De asemenea se impune evidenţa motivelor pentru care femeile sau bărbaţii 
renunţă la activitatea din poliţie, sau la anumite servicii speciale sau unităţi din 
cadrul acesteia, precum şi cunoaşterea motivelor de renunţare la instructaj. 
Pentru obţinerea acestei categorii de date se impune introducerea interviului 
de renunţare şi oferirea posibilităţii pentru angajaţi să completeze chestionarul 
în care să aibă posibilitatea să explice motivele renunţării. Această categorie de 
date va facilita serviciilor de poliţie efectuarea unei analize clare a problemelor cu 
care se confruntă angajaţii, precum şi introducerea măsurilor pentru înlăturarea 
problemelor acestora.
 
3 Stabilirea Reţelei femeilor poliţişti din Europa de Sud-Est – Rezultatul 
cercetărilor (2009), accesibil la: http://www.seesac.org/wpon-
publications/1/.

EXEMPLU DE  
PRACTICĂ 
POZITIVĂ 4:

În pofida faptului 
că femeile sunt 
reprezentate în 
număr mai mic 
la Academiile de 
Poliţie, în raport cu 
bărbaţii, acestea au 
adesea rezultate la 
fel de bune şi chiar 
mai bune. Serviciile 
de poliţie din Bosnia 
şi Herţegovina – 
Ministerul Afacerilor 
Interne (MAI) al 
Republicii Srpska, 
al Bulgariei, 
Muntenegrului, 
Moldovei şi 
Serbiei colectează 
date statistice 
privind cursanţii 
instructajelor sau 
studenţii. În Bulgaria 
din procentul 
de 10% dintre 
studenţii cu cele 
mai bune rezultate 
în anul 2010, 50% 
sunt femei şi 50% 
bărbaţi. În Moldova, 
în anul 2010, dintre 
studenţii cu cele 
mai bune rezultate 
11 sunt femei şi 5 
bărbaţi, iar în 2011, 
3 femei şi 4 bărbaţi. 
În Muntenegru, în 
2006, la Academia 
de Poliţie, din 17 
studenţi care au 
absolvit forme 
de educaţie după 
programul pentru 
profesiunea de 
poliţist cu rezultate 
excelente, 10 sunt 
femei şi 7 bărbaţi. 

EXEMPLU DE PRACTICĂ 
POZITIVĂ  5:

În trei ţări se adună date despre cei care 
au părăsit formele de educaţie în poliţie 
sau serviciul în funcţie de sex (Bosnia 
şi Herţegovina – MAI Republica Srpska, 
Bulgaria, Serbia pentru instructajul 
de bază şi Academia de Poliţie şi 
Criminalistică), cinci ţări adună date 
privind motivele renunţării, în funcţie de 
sex, (Albania, Bosnia şi Herţegovina – MAI 
Republica Srpska, Bulgaria, Moldova, 
Serbia pentru instructajul de bază şi 
Academia de Poliţie şi Criminalistică). În 
baza acestor date este posibilă crearea 
de măsuri care să împiedice pierderea 
cursanţilor de ambele sexe, a studenţilor 
şi angajaţilor.
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EXEMPLU DE PRACTICĂ 
POZITIVĂ 6:

În Serbia, până la finele anului 2011, în 
majoritatea direcţiilor de poliţie s-a organizat 
educaţia angajaţilor pe tema egalităţii dintre 
sexe şi a violenţelor fondate pe diferenţa 
dintre sexe. MAI al Republicii Srpska (BşiH) a 
organizat în cursul lunii iunie 2011, primul din 
seria de cursuri cu denumirea “Perfecţionarea 
profesională a poliţiştilor din cadrul MAI 
Republica Serbia în domeniul violenţelor pe 
fond sexual şi al discriminării sexuale”. Scopul 
urmărit de curs este calificarea poliţiştilor de 
ambele sexe pentru efectuarea competentă a 
activităţii şi  acţionarea în cazurile de violenţă 
pe fond sexual şi de discriminare sexuală. 
Cursul este realizat la Direcţia pentru Educaţia 
Poliţienească cu un fond de ore cuprins 
între 5 şi 40, şi până în prezent au participat 
aproximativ 40 de poliţişti de ambele sexe. 
Cursurile au fost organizate cu sprijinul 
Programului ONU de Dezvoltare (UNDP).
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EXEMPLU DE 
PRACTICĂ 
POZITIVĂ 7:

Reprezentantele 
mecanismului 
pentru egalitatea 
între sexe pe planul 
intern al serviciilor 
de poliţie BşiH – 
MAI al Republicii 
Srpska, al Croaţiei, 
al Muntenegrului 
şi Albaniei, 
colaborează 
frecvent în acest 
domeniu cu 
reprezentanţii 
celorlalte 
mecanisme pentru 
egalitatea între 
sexe care au fost 
introduse în ţările 
acestora, precum 
consiliul parlamentar 
sau cancelaria 
guvernamentală, sau 
cu reprezentanţii 
sau reprezentantele 
ONG-urilor care 
pot oferi sprijin 
profesionist în 
aplicarea legislaţiei 
naţionale şi a 
planurilor de acţiune 
pentru realizarea 
egalităţii între sexe.

12.

EXEMPLU DE PRACTICĂ POZITIVĂ 8: 

Reţeaua Femeilor Poliţişti din Europa de Sud-Est (WPON) a fost înfiinţată în 
noiembrie 2010 în Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, sub auspiciile Asociaţiei 
Şefilor de Poliţie din Europa de Sud-Est de către reprezentantele nominalizate 
de către 9 servicii de poliţie din Europa de Sud-Est (Albania, Direcţiile 
Federale de Poliţie din Federaţia Bosniei şi Herţegovinei, Ministerul Afacerilor 
Interne al Republicii Srpska (BşiH), al Bulgariei, Muntenegrului, Croaţiei, 
al Fostei Republici Iugoslave Macedonia, al Moldovei şi Serbiei) cu scopul 
promovării problemelor privind egalitatea între sexe în practica poliţienească. 

În anul 2011 a fost înfiinţată Asociaţia “Reţeaua Femeilor MAI RS – RS 
WPON” şi Asociaţia “Reţeaua Femeilor Poliţişti “ în Bosnia şi Herţegovina 
cu scopul facilitării formării reţelei de femei, al schimbului de experienţă 
şi informaţii, promovarea principiilor de egalitate între sexe în poliţie şi 
dezvoltarea profesională a femeilor

4. Facilitarea ca avansarea în carieră a femeilor să nu 
fie limitată de bariere formale şi neformale  

Este foarte important să se înlăture barierele formale şi neformale 
pentru avansarea femeilor în serviciu. Se impune ridicarea conştiinţei 
angajaţilor în ceea ce priveşte egalitatea între sexe prin intermediul 
prelegerilor, al meselor rotunde, al seminariilor. Se impune introducerea 
conţinuturilor privind egalitatea între sexe, cu accent prioritar pe violenţa 
fondată pe discriminarea dintre sexe, în sistemul de educaţie. Pentru 
toţi funcţionarii de ambele sexe se impune realizarea educaţiei continue 
privind importanţa şi rolul poliţiei privind acţiunile în caz de violenţă pe 
fondul discriminării sexuale. În plus, este foarte important ca conducerea să 
ia poziţie fermă împotriva stereotipelor pe fondul diferenţelor dintre sexe 
în activitatea curentă, precum şi să ia măsurile corespunzătoare împotriva 
poliţiştilor care au comis acte de violenţă fondate pe diferenţa dintre sexe.    

Se impune introducerea mecanismului pentru promovarea egalităţii între 
sexe (spre ex. numirea consilierilor de ambele sexe pentru problemele 
privind egalitatea între sexe, sau desemnarea persoanelor însărcinate 
cu promovarea egalităţii între sexe în fiecare unitate organizatorică ) în 
serviciile poliţieneşti unde nu este prezentă, iar acolo unde este prezentă, 
să se consolideze rolul acestuia.

Se impune sprijinul activităţii asociaţiilor de femei în poliţie şi înfiinţarea 
acestora.
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Pentru ca serviciile poliţieneşti să aibă posibilitatea de a exploata la maxim 
potenţialul femeilor pe parcursul instructajului şi în serviciu, se impune 
adaptarea uniformelor, a echipamentelor şi armelor utilizate în activitate. 
În procesul de decizie privind aspectul uniformei sau al echipamentelor 
utilizate în activitate se impune includerea femeilor care le vor utiliza. 
Pentru achiziţiile viitoare se impune analiza achiziţionării acelor tipuri de 
armament şi echipamente care corespund optim morfologiei femeilor.

Adaptarea echipamentelor şi a condiţiilor generale de activitate au o 
importanţă crucială pentru aplicarea cu succes a politicii oportunităţilor 
egale. Este important ca serviciile de poliţie să depună toate eforturile 
necesare pentru a promova faptul că numărul femeilor care urmează 
instructajul şi al femeilor angajate este în creştere. În acest sens, şi 
utilizarea unui limbaj sensibilizat  în funcţie de sexe în ceea ce priveşte 
denumirea funcţiilor şi a poziţiilor din cadrul poliţiei, ar trebui luată în 
considerare. Deşi este o temă despre care se discută recent, odată cu 
creşterea numărului de femei în profesiunile considerate tradiţional 
masculine, prin introducerea formelor masculine şi feminine pentru 
denumirile poziţiilor din poliţie, s-ar aduce aportul ca femeile poliţişti să 
devină mai vizibile.

EXEMPLU DE 
PRACTICĂ 
POZITIVĂ 9: 

În Croaţia se 
utilizează un limbaj 
sensibilizat în funcţie 
de sexe. Denumirile 
din poliţie sunt 
definite şi  se 
utilizeză şi la genul 
feminin şi masculin: 
poliţist/poliţistă, 
comandant/
comandantă, şef/
şefă, director/
directoare.
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EXEMPLU DE PRACTICĂ POZITIVĂ 10: 

În Croaţia, la deciziile privind elementele uniformei pentru femei participă un număr mai mare de 
femei care sunt reprezentantele tuturor structurilor de poliţie, precum şi reprezentanţii tuturor 
sindicatelor care activează în cadrul Ministerului. Uniformele masculine şi feminine au aceleaşi 
elemente de bază, articolele feminine diferenţiindu-se de cele masculine prin croi. Pantalonii 
pentru femei şi pentru bărbaţi sunt identici, dar în faţă au pense în loc de cute, iar şliţul se închide 
cu fermoar. Cămaşa femeilor cu mâneci lungi şi scurte este identică şi este confecţionată din 
acelaşi material atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, dar este cambrată cu pense. La uniforma 
de gală femeile au pălărie, sacoul femeilor este identic cu al bărbaţilor, dar este cambrat cu pense, 
iar la uniforma de gală femeile poartă fustă. La uniforma de gală femeile au şi pantofi de gală 
confecţionaţi din piele, de culoare neagră, model clasic cu toc mic. La uniforma de gală femeile 
poartă eşarpe iar bărbaţii cravată.
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Pentru realizarea unui mediu de muncă sigur, se impune aplicarea 
strictă a mecanismelor legislative şi interne pentru reclamarea hărţuirii 
şi a discriminării sexuale şi impulsionarea victimelor de a declara aceste 
categorii de hărţuire. Acolo unde nu există un astfel de mecanism, este 
necesar de a introduce un mecanism de raportare a violenţei şi şantajului 
sexual. Conducerea trebuie să ocupe o poziţie fermă şi consistentă în 
ceea ce priveşte inacceptarea hărţuirilor sexuale la locul de muncă, să 
dea exemplu prin propria conduită şi atitudine, precum şi să sancţioneze 
autorii şi să protejeze victimele. Prin intermediul broşurillor, al prelegerilor 
şi al textelor de specialitate în revistele interne este necesar să se ridice 
conştiinţa angajaţilor despre hărţuirea şi şantajul sexual şi mecanismele 
existente pentru declararea acestor cazuri.

Se impune interzicerea considerării concediului de maternitate drept 
barieră pentru avansarea în carieră. În acele servicii de poliţie în care condiţia 
pentru avansare este activitatea permanentă într-un anumit interval de 
timp, să se analizeze posibilitatea în care concediul de maternitate este 
tratat drept concediu de boală din motive de accidentare la locul de muncă 
sau să se reglementeze ca în cazul concediului de maternitate activitatea 
fără întreruperi să nu fie considerată o condiţie pentru avansare.

Se impune promovarea drepturilor şi obligaţiilor ambilor părinţi pentru 
îngrijirea copiilor. Stimularea taţilor (sau a tutorilor) copiilor minori să 
beneficieze de drepturile privind îngrijirea copiilor, se impune analizarea 
cu precădere a aspectului privind motivarea bărbaţilor de a-şi asuma 
mai multe obligaţii familiale şi de a li se facilita să petreacă mai mult 
timp cu familia. Analizarea posibilităţii de introducere a programului de 
muncă flexibil pentru părinţii cu copii minori (ex. jumătate de normă), 
precum şi facilitarea utilizării libere a condiţiilor speciale pentru mamele 
cu copii mici legate de exonerarea activităţii pe ture, transferul în alte 
localităţi etc., respectiv introducerea acelor soluţii, acolo unde nu există, 
şi acordarea atenţiei necesare în ceea ce priveşte planificarea turelor în 
cazul în care ambii soţi, părinţii copiilor mici, sunt angajaţi în poliţie.



GHIDUL PENTRU PRACTICA 
POLIŢIENEASCĂ GENDER 
SENSIBILĂ CU ACCENT PE 
RECRUTAREA, SELECŢIA 
ŞI DEZVOLTAREA 
PROFESIONALĂ A FEMEILOR 
ÎN POLIŢIE 

Pentru ca serviciile de poliţie să pătrundă într-un cerc 
cât mai larg al candidaţilor potenţiali de ambele sexe 
şi implicit obţinerea celor mai buni candidaţi pentru 
instructaj şi activitate, se impune o informare mai bună a 
opiniei publice, respectiv oferirea unor informaţii cât mai 
exacte privind solicitările, specificul şi riscurile activităţii 
de poliţist. Ancheta regională efectuată în 2009 a indicat 
faptul că femeile, în majoritatea ţărilor se informează 
despre profesiunea de poliţist din surse neoficiale 
(cunoştinţe şi membrii de familie – în total 51%) şi de-abia 
pe locul doi din sursele ministerului (28%), iar pe locul trei 
din surse de informare publică (16%) .  Informarea este 
lăsată frecvent pe seama serviciilor publice (TV şi Internet) 
şi a motivării individuale a candidaţilor de ambele sexe în 
privinţa oportunităţilor şi criteriilor de angajare în poliţie.

Pentru ca includerea femeilor în poliţie să nu se bazeze în 
primul rând pe acea parte a populaţiei care are legături 
familiale cu poliţia, se impune intensificarea activităţii 
de atragere a unui cerc cât mai larg de candidate. Ca 
atare, se impune organizarea unei campanii în mass-
media cu scopul ameliorării imaginii generale a poliţiei 
la nivelul opiniei publice şi implicit a creşterii vizibilităţii 
femeilor în sistem. Respectiv, prezentarea poliţiei în mass-
media este relativ stereotipă, sunt prezente în general 
aceleaşi persoane, femeile fiind prezente doar în cazurile 
de delicvenţă a minorilor sau de delicvenţă sexuală. 
Cu scopul eliminării stereotipelor privind împărţirea 
activităţilor pentru bărbaţi şi pentru femei, serviciile 
pentru relaţii publice ar trebui să intensifice colaborarea 
cu mass-media pentru ca, prin participarea femeilor care 

4 Stabilirea Reţelei femeilor poliţişti din Europa de Sud-
Est – Rezultatul cercetărilor (2009), accesibil la: http://
www.seesac.org/wpon-publications/1/.

Realizarea unei 
colaborări mai active 
cu mass-media pentru 
ca în emisiunile 
tematice, în interviuri 
şi în emisiunile 
documentare să 
se familiarizeze 
activitatea şi rolul 
poliţiei; a se avea 
în vedere ca poliţia 
să fie prezentată 
în mass-media de 
către femei; să se 
promoveze femeile 
cu rezultate bune în 
poliţie şi să se includă 
femeile în patrulele a 
căror activitate este 
urmărită  de echipele 
TV

Pe pagina de Internet 
a serviciului de 
poliţie să se prezinte 
informaţii privind 
rolul femeilor în 
poliţie, fotografii, 
descrierea  activităţilor 
desfăşurate de acestea 
şi provocările cu 
care se confruntă; 
prezentarea femeilor 
cu rezultate bune în 
poliţie şi a activităţii 
acestora

Promovarea 
profesiunii d e 
poliţist

OBIECTIVUL: Atragerea unui număr cât mai mare de candidate calificate şi motivate şi 
facilitarea includerii acestora în sistemul de educaţie al poliţiei şi în serviciu
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MĂSURI/ ACTIVITĂŢII       MOTIVE ŞI SITUAŢIA ACTUALĂ                                               MODALITĂŢI DE APLICARE
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în practică îşi desfăşoară activitatea în diverse servicii la 
diverse niveluri să se prezinte diverse aspecte ale profesiunii 
de poliţist, în emisiuni informative, tematice şi de alt tip, şi să 
se sublinieze rolul femeilor în poliţie. Popularizarea profesiei 
cu sprijinul echipelor de jurnalişti care urmăresc activitatea 
patrulelor mixte are de asemenea o importanţă deosebită. 

Pentru popularizarea profesiunii se impun măsuri pentru 
colaborarea mai activă cu şcolile pentru familiarizarea 
copiilor şi elevilor de liceu cu activitatea şi rolul poliţiei 
în comunitate şi astfel şi cu rolul femeilor în poliţie. Se 
impune luarea în considerare cu precădere a aspectului în 
care femeile au un rol activ în evenimente.

Nemulţumit de numărul femeilor înscrise, serviciul de 
poliţie din Albania a iniţiat modificări juridice şi a finalizat 
proiectul de amendamente  la reglementările privind 
cadrele, care prevăd ca minim 50% din cei acceptaţi 
la instructajul de bază în poliţie trebuie să fie femei, iar 
în cazul în care nu este îndeplinit acest criteriu poliţia 
are obligaţia să organizeze campania de recrutare care va 
viza exclusiv femeile. În 2011 au reuşit astfel, pentru prima 
oară să înscrie la instructajul de bază în poliţie doar femei, 
iar poliţia a desfăşurat în cursul anului o campanie intensă 
care viza doar femeile de pe întreg teritoriul ţării. Acest 
pachet de măsuri cuprinde şi amânarea obligaţiei de a se 
poseda permisul de conducere la înscriere, constatându-
se că această cerinţă afectează în mod special candidatele. 
Acestea au obligaţia să obţină permisul de conducere 
până la finele instructajului.

Realizarea unei 
colaborări active 
cu şcolile pentru 
familiarizarea copiilor 
cu rolul poliţiei în 
comunitate şi implicit, 
cu rolul femeilor în 
poliţie; se impune 
luarea în considerare 
cu precădere a 
aspectului în care 
femeile au un rol 
activ în evenimente.

Publicarea de 
concursuri în diverse 
medii, inclusiv 
cele dedicate 
populaţiei feminine 
şi minorităţilor

Includerea 
fotografiilor cu 
femei de diverse 
vârste implicate în 
diverse activităţi ale 
poliţiei şi indicarea 
cu precădere a 
femeilor cu rezultate 
bune

Intensificarea 
distribuirii de afişe 
şi alte materiale 
promoţionale care 
vizează populaţia 
feminină

Informarea 
persoanelor 
interesate despre 
concurs

La publicarea concursurilor de înscriere la instructajul 
de bază în poliţie sau la Academia de Poliţie, informaţiile 
respective se publică în general  pe pagina de Internet 
a Ministerului Afacerilor Interne  şi în ziarele cotidiene. 
Frecvent este menţionat numărul de telefon la care 
pot apela persoanele interesate pentru obţinerea unor 
informaţii mai detaliate despre concurs. Doar două 
servicii de poliţie (Albania şi Academia de Poliţie şi 
de Criminalistică din Serbia) au menţionat că informaţiile 
privind concursul sunt publicate în mod voit şi în mass-
media cu public preponderent feminin pentru a atrage 
mai multe candidate la înscriere. Serviciile de poliţie din 
Albania, Muntenegru, Moldova şi Serbia au menţionat că au 
în vedere să utilizeze fotografiile în care apar şi femeile, nu 
doar bărbaţii cu prilejul publicării activităţilor poliţieneşti, 
petru a trezi interesul femeilor pentru acestă profesiune.

Serviciul de poliţie din Albania a menţionat că pe pagina 
web a ministerului sunt publicate materiale, precum pliante 
şi postere şi broşuri care prezintă opiniei publice rolul femeii 
în poliţie  şi au înregistrat şi clipuri TV filme documentare 
(http://www.youtube.com/watch?v=mkHQsFN_nog) şi 
au organizat distribuirea de pliante pentru a atrage femei 
din diverse categorii sociale.

5A vizita site-ul: www.asp.gov.al. 



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Croaţia 
menţionează că în pofida faptului că în ultima perioadă 
nu au fost elaborate materiale de propagandă speciale 
pentru înscrierea la diverse forme de şcolarizare, MAI 
Croaţia publică revista Pace, reputaţie, încredere şi 
diverse broşuri şi alte publicaţii în care se publică texte, 
interviuri cu femeile poliţişti, fotografiile acestora în 
uniformă etc., prin care se stimulează femeile să depună 
cereri de înscriere la concursurile pentru angajarea în 
serviciul Ministerului. 

Materialele să se 
afişeze la serviciile 
publice în care sunt 
prezente în masă 
femeile, precum şi 
în centrele sportive, 
sălile de fitness, 
instituţiile publice

A se afişa pe larg 
norme clar definite 
de aptitudini fizice 
şi alte criterii pentru 
înscriere pentru ca 
femeile să se poată 
informa la timp 
despre condiţii; 
informarea prin fişe 
şi prin intermediul 
internetului

Creşterea 
numărului 
promoţiilor directe 
precum: “ziua 
uşilor deschise”, 
tribune în licee, 
mese rotunde, 
participarea 
la târgurile 
de angajare 
şi educaţie 
şi asigurarea 
participării 
femeilor la aceste 
evenimente care 
pot răspunde 
la întrebări 
referitoare 
la instructaj/
profesiune şi 
cu precădere 
la întrebările 
potenţialelor 
candidate privind 
rolul femeilor  
în poliţie şi 
provocările 
în această 
profesiune, cu 
precădere în acele 
regiuni de unde 
s-au prezentat un 
număr mai mic de 
candidate

Facilitarea 
contactului direct 
dintre potenţialii 
candidaţi de 
ambele sexe şi 
angajaţii în poliţie

Având în vedere că scopul  urmărit nu este doar 
creşterea numărului de candidaţi ci şi atragerea unui 
număr cât mai mare de persoane cu calităţi, bine 
informate şi motivate pentru desfăşurarea acestei 
profesiuni solicitante, se impune informarea cât mai 
detaliată a potenţialilor candidaţi despre profesiunea 
de poliţist şi oferirea prilejului de a adresa întrebări 
directe, atât pe cale electronică, cât şi personal. 
Promoţiile bazate pe contact direct cu potenţialele 
candidate sunt foarte importante pentru că oferă 
prilejul prezentării experienţei personale şi posibilitatea 
adresării de întrebări de către persoanle potenţial 
interesate. Acestea pot fi organizate sub forma “zilelor 
uşilor deschise”, participarea la târgurile de angajare şi 
educaţie, tribune pentru elevii din anul III şi IV de liceu şi 
cu precădere în localităţi mai mici. În pregătirea acestora 
se pot implica şi ONG-urile locale care pot avea acces 
la femeile membre ale minorităţilor şi la comunităţile 
marginalizate. Serviciile de poliţie intenţionează de 
asemenea, să faciliteze contactul direct cu potenţialii 
candidaţi interesaţi prin introducerea telefoanelor 
de serviciu în cursul campaniilor de înscriere, prin 
intermediul adresei de e-mail a MAI, sau prin intermediul 
serviciului pentru studenţi de la Academiile de Poliţie.
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O parte din serviciile de poliţie (Muntenegru, Serbia) 
menţionează participarea la Târgul de Angajare ale 
Organelor Administraţiei de Stat, precum şi la târgurile 
de educaţie, şi o parte din acestea organizează “zilele 
uşilor deschise “ în care potenţialii candidaţi de ambele 
sexe au posibilitatea de a se prezenta personal şi de a 
se interesa despre profesiunea de poliţist. În majoritatea 
serviciilor de poliţie există practica organizării acestor 
zile cel puţin o dată pe an. În Bulgaria “ziua uşilor 
deschise “ se organizează în toate cele 28 de direcţii 
regionale ale MAI, cel mai adesea în contextul campaniei 
de recrutare, precum şi cu prilejul marcării zilei poliţiei şi 
a MAI pe întregul teritoriu al ţării. În Albania se estimează 
că organizarea acestei zile reprezintă o oportunitate 
pentru potenţialii candidaţi pentru a se interesa personal 
despre organizarea poliţiei şi despre modalitatea în care 
poliţia îşi îndeplineşte sarcinile şi se reflectă în contextul 
filozofiei poliţiei în comunitatea locală, adoptate în 2000. 

În Moldova, în luna martie şi aprilie se organizează zilele 
uşilor deschise la Academia MAI Ştefan cel Mare, în 
Federaţia Bosnia şi Herţegovina la Academia de Poliţie 
iar În Serbia la Centrul pentru Instructajul de Bază în 
Poliţie. În Muntenegru o parte din unităţile organizatorice, 
ex. Unitatea Specială Anti-tero şi Unitatea Specială de 
Poliţie, organizează astfel de contacte directe cu scopul 
familiarizării şi informării studenţilor/studentelor şi a 
elevilor/elevelor de liceu despre activitatea acestor unităţi 
şi profesionalismul şi disponibilitatea acestora pentru 
soluţionarea celor mai dificile provocări de securitate.

Unul din serviciile de poliţie anchetate remarcă însă că la 
astfel de evenimente sunt rareori invitate femei poliţişti 
pentru a prezenta activitatea desfăşurată. Serviciile de 
poliţie din Albania , Bulgaria şi Bosnia şi Herţegovina – 
MAI al Republicii Srpska, menţionează că femeile angajate 
în poliţie participă  la evenimente promoţionale, oferă 
informaţii potenţialilor cndidaţi şi candidate, participă la 
discuţii şi răspund la întrebările adrestate. În unele părţi 
acest aspect este pus în legătură cu activitatea poliţiei 
în comunitate, iar în alte părţi se subliniază că aceste 
evenimente sunt în general planificate în colaborare strânsă 
cu centrul de presă şi serviciile MAI pentru relaţii publice.

Academia de Poliţie şi Criminalistică din Belgrad, începând 
cu anul 2009, efectuează prezentări şi distribuie materiale 
promoţionale în licee şi în direcţiile regionale de poliţie, 
ceea ce a rezultat  prin creşterea  numărului candidaţilor 
înscrişi la concursuri pentru fiecare an următor. 

A se avea în vedere 
ca materialele de 
concurs să conţină 
numărul de telefon 
sau adresa e-mail 
prin intermediul 
cărora potenţialele 
candidate şi 
candidaţii să poată 
obţine  mai multe 
informaţii despre 
concurs şi despre 
profesiunea de 
poliţist

Realizarea 
colaborării cu ONG-
urile pentru a se 
atrage cu sprijinul 
acestora femeile 
din grupurile 
marginalizate (ex. 
femeile rome)

După fiecare 
campanie de 
înscriere a se 
efectua evaluarea 
(prin anchetă 
sau inteviu cu 
candidatele) şi la 
crearea următoarei 
campanii a se lua 
în considerare 
concluziile 
obţinute astfel şi 
recomandările

Constatatrea 
reuşitei 
campaniei 

În sensul evaluării campaniilor de înscriere şi al 
eventualelor anchete în rândul femeilor din poliţie 
despre cum au fost angajate, despre experienţa lor în 
activitate şi utilizarea informaţiilor obţinute astfel  în 
crearea campaniilor de angajare, majoritatea direcţiilor 
de poliţie nu au experienţă.  Serviciul de poliţie din 
Albania menţionezaă că după fiecare campanie se 
întruneşte comisia pentru angajarea candidaţilor 
care elaborează un raport identificând lipsurile care 
este predat directorului poliţiei pentru ca experienţa 
respectivă să fie avută în vedere cu prilejul următoarei 
campanii.
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Majoritatea serviciilor de poliţie nu organizează 
instructaje speciale pentru pregătirea candidaţilor şi a 
candidatelor pentru înscrierea la formele de şcolarizare 
din poliţie. Academia de Poliţie şi de Criminaslistică 
din Belgrad, ulterior publicării concursului şi înainte 
de începerea procesului de selecţie a candidaţilor/
candidatelor, organizează cursuri de pregătire pentru 
bărbaţi/femei în aceleaşi condiţii, care, printre altele, 
includ şi pregătirea fizică pentru obţinerea examenului 
de înscriere. Poliţia Albaniei a oferit pentru prima oară 
în 2011 programe de pregătire a candidatelor pentru 
a facilita înscrierea acestora la instructajele de bază 
în poliţie, ceea ce a presupus organizarea de mese 
rotunde în cadrul cărora candidatelor li s-au adus la 
cunoştinţă provocările acestei profesiuni solicitante, 
precum şi pregătirea pentru teste. Această formă de 
pregătire a avut o importanţă deosebită în acele regiuni 
din ţară în care înscrierea prealabilă a femeilor a fost 
foarte redusă.

Pregătirile îşi pot aduce aportul la atragerea unui număr 
mai mare de candidate calificate. Pe lângă pregătirile 
organizate de instituţiile competente, academiile de 
poliţie, utilizându-se resursele existente în aceste 
sisteme şi spaţii ample (săli de sport), este posibil să se 
angajeze, în schimbul unor renumeraţii mici şi profesorii 
şomeri sau pensionari. În pregătirile pentru examenul de 
înscriere pot fi incluse şi ONG-urile locale – o parte din 
acestea sunt interesate să sprijine pregătirea elevelor 
din grupurile marginalizate pentru testare.

Organizarea 
pregătirilor pentru 
participarea la 
testele de înscriere 
pentru potenţialele 
candidate în 
cazurile când 
numărul celor 
înscrise este 
insuficient

A organiza 
instructajul sau 
cursurile de 
pregătire  pentru 
cadidate pentru a 
reuşi la concurs.

A se pune accent 
pe membrele 
grupelor 
marginalizate în 
vederea creşterii 
reprezentării 
acestora în poliţie 
şi realizarea 
colaborării 
cu ONG-urile 
care ar putea 
sprijini atragerea 
candidatelor şi 
pregătirea acestora 
de concurs

Includerea femeilor 
din poliţie în 
vederea sprijinirii 
candidatelor şi 
candudaţilor în 
pregătirile pentru 
testare

Exploatarea 
resurselor 
existente în cadrul 
academiilor de 
poliţie, a sălilor 
şi poligoanelor 
de la direcţiile de 
poliţie; analizarea 
posibilităţii 
de angajare 
a profesorilor 
neangajaţi şi 
pensionaţi

OBIECTIVUL: Sensibilizarea procesului de selecţie la problemele egalităţii între sexe
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Pe termen lung  se impune constatarea referitoare la 
existenţa sau inexistenţa corelaţiei dintre rezultatele de 
la testele de înscriere şi rezultatele efectuării activităţii 
poliţieneşti, respectiv rezultatele ulterioare din serviciu, 
pentru că exisă posibilitatea ca criteriile care se aplică 
în anumite etape ale selecţiei, începând de la tipul 
testelor psihologice şi de la elementele verificării fizice 
să fie depăşite. În colaborare cu instituţiile ştiinţifice de 
diverse profiluri – facultăţi, institute, poate fi analizată 
posibilitatea utilizării unor parametri mai buni de 
selecţie. 

Realizarea 
colaborării cu 
instituţiile ştiinţifice 
(facultăţi şi institute) 
pentru analizarea 
posibilităţii de 
introducere 
şi utilizare a 
unor parametrii 
adecvaţi (ex. teste 
psihologice mai 
moderne)

Constatarea 
referitoare la 
existenţa sau 
inexistenţa corelaţiei 
dintre rezultatele de 
la testele de înscriere 
şi rezultatele 
efectuării activităţii 
poliţieneşti, respectiv 
rezultatele ulterioare 
din serviciu

Introducerea 
participării 
obligatorii a 
femeilor şi 
bărbaţilor  în 
comisiile de 
înscriere / comisiile 
de concurs

Asigurarea 
sensibilizării 
membrilor 
comisiei de 
înscriere în ceea 
ce priveşte genul

Realizarea 
educaţiei forurilor 
competente 
pentru elaborarea 
criteriilor de 
angajare în 
ceea ce priveşte 
necesitatea 
accesului echitabil 
al locurilor de 
muncă pentru 
femei şi bărbaţi

Consolidarea 
sensibilizării 
comisiilor de 
selecţie în ceea 
ce priveşte 
genul 

Modernizarea 
testelor de 
înscriere 

Potrivit datelor furnizate de serviciile de poliţie, 
comisiile de selecţie a candidaţilor deţin în general 
şi femei în componenţa lor, dar rareori acest aspect 
este reglementat ca fiind obligatoriu. În Serbia este 
obligatoriu ca din componenţa comisiei pentru interviul 
de selecţionare pentru înscrierea la instructajul de 
bază, compusă din patru membri, unul sau doi dintre 
aceştia să fie femei. Din componenţa celorlalte comisii 
de selecţie fac parte şi femei şi bărbaţi  iar numărul 
acestora este condiţionat de structura concretă a 
cadrelor din anumite domenii. MAI al Republicii Srpska 
(B şi H) şi al Bulgariei menţionează că în comisii sunt 
reprezentate ambele sexe dar că acest aspect nu este 
reglementat ca fiind obligatoriu. În Muntenegru, cu 
prilejul deciziei privind alegerea candidaţilor  se are în 
vedere realizarea dreptului la reprezentarea echitabilă 
a femeilor şi bărbaţilor, a membrilor minorităţilor sau a 
altor comunităţi naţionale.

Majoritatea serviciilor de poliţie menţionează că 
membrii comisiilor de selecţie nu posedă o educaţie 
specială  în ceea ce priveşte egalitatea între sexe. 
Centrul pentru Instructaj de Bază în Poliţie din Serbia 
menţionează că există educaţie unora dintre membrii 
din comisiile de selecţie în domeniul egalităţii între sexe 
şi în domeniul combaterii violenţelor. În Bulgaria şi BşiH 
– Republica Srpska prin perfecţionarea permanentă 
în ceea ce priveşte temele de actualitate, membriI 
comisiei sunt informaţi despre importanţa egalităţii 
între sexe. Majoritatea serviciilor de poliţie menţionează 
că membrii comisiei de selecţie nu deţin o educaţie 
specială privind egalitatea între sexe. 
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Căteva servicii de poliţie verifică dacă candidatul  a 
fost condamnat pentru fapte penale din domeniul 
însuşirii ilegale de bunuri sau pentru necinste, sau a 
fost sancţionat/ă pentru contravenţii împotriva ordinii 
publice cu elemente de violenţă sau pentru alte fapte 
penale care îl fac nedemn/ă de a fi încadrat în serviciul 
poliţiei, şi dacă este vorba despre o persoană a cărei 
conduită de până în prezent, obişnuinţe sau înclinaţii 
indică neîncredere de a-şi exercita serviciul. 

În Serbia pentru înscrierea la instructajul elementar al 
poliţiei se verifică prin cazier şi verificări operative pe 
teren. În cadrul interviului pentru selecţie acest aspect 
este soluţionat prin segmentul identificării atitudinilor 
sociale relevante. Toţi candidaţii şi candidatele care au 
trecut  examenul de admitere la Academia de Poliţie şi 
Criminalistică sunt îndrumaţi spre aşa zisa verificare de 
siguranţă care, printre altele, presupune şi verificarea 
evidenţei penale şi a contravenţiilor şi pentru fiecare 
candidat/candidată, de către serviciile competente.

Câteva servicii de poliţie menţionează că nu fac nici un 
fel de verificări de siguranţă ale candidatului.

Interogarea 
detaliată 
a posibilei 
istorii privind 
încălcarea 
drepturilor 
omului, a 
violenţei în 
familie sau 
a violenţei 
sexuale în rândul 
candidaţilor şi 
candidatelor 
în procesul de 
selecţie

Cotele pentru 
femei, acolo 
unde există ar 
trebui să fie 
interpretate ca 
minim şi nu ca 
maxim  pentru 
candidaţii 
înscrişi/primiţi

Introducerea 
verificării 
rezultatelor, 
a rezultatelor 
în activitate, 
a evoluţiei în 
serviciu, anchete 
pentru femeile 
din poliţie, cu 
scopul evaluării  
aplicării 
sistemului de 
cote

Verificarea 
candidaţilor şi 
candidatelor 
din perspectiva 
încălcării 
drepturilor omului, 
a violenţei în 
familie sau a 
violenţei sexuale

Introducerea 
monitorizării 
aplicării sistemului 
cotelor acolo unde 
există

Câteva servicii de poliţie menţionează că, cu prilejul 
înscrierii la instructajul elementar din poliţie, la 
academia de poliţie sau institutul de poliţie, planifică 
pentru clasă un număr, respectiv un procent exact al 
candidaţilor înscrişi de sex feminin. Asta înseamnă că 
a fost reglementată o anume cotă de înscriere care 
este frecvent interpretată ca maxim al femeilor înscrise 
şi nu ca minim, ceea ce poate duce la respingerea 
candidatelor care sunt mai calificate decât colegii lor 
bărbaţi, nefiind suficiente locuri. 

Există însă şi servicii de poliţie care menţionează că, cu 
prilejul deciziei privind încadrarea, comisia formează lista 
candidaţilor în baza rezultatelor obţinute la test, indiferent  
de sex. Potrivit datelor furnizate de MAI Croaţia, în intervalul 
2006-2011, procentul femeilor înscrise la programul de 
studii medii pentru adulţi, pentru profesiunea de poliţist, 
variază între 18% şi 37% femei, fără aplicarea cotelor. În 
Croaţia pe parcursul anului 2010 femeile reprezintă 30% 
din totalul celor care au absolvit cu succes instructajul de 
bază, şi 20% din totalul celor care au absolvit Academia de 
Poliţie, ceea ce este un bun exemplu de reprezentativitate 
a femeilor în procent relevant fără aplicarea cotelor.

Serviciile de poliţie nu efectuează analize speciale privind 
efectele măsurilor speciale sau ale cotelor. Se impune 
aşadar intensificarea verificării sistemului de cote: adunarea 
datelor, urmărirea rezultatelor în activitate şi evoluţia în 
serviciu, anchete pentru femeile din poliţie, iar în baza unei 
analize temeinice să se evalueze sistemul respectiv. 

În cazul în care nu se aplică sistemul de cote, se impune 
aplicarea altor măsuri pentru a asigura interesul unui 
număr suficient de femei calificate pentru profesiunea 
de poliţist şi pentru a facilita dezvoltarea lor profesională.
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Unul dintre elementele importante pentru integrarea 
femeilor în serviciul se poliţie îl reprezintă numărul 
suficient de mentori de ambele sexe care lucrează cu 
noii angajaţi în perioada de stagiatură.

Majoritatea serviciilor de poliţie menţionează că există 
un program special pentru pregătirea mentorilor pentru 
activitatea cu noii angajaţi dar că nu este prezentă 
sensibilizarea în privinţa egalităţii între sexe în acest 
program. Nici unul din serviciile de poliţie nu a răspuns 
afirmativ la întrebarea dacă mentorii sunt pregătiţi în 
mod special pentru activitate cu femeile.

Patru servicii de poliţie dispun de date privind numărul 
femeilor şi al bărbaţilor mentori şi în funcţie de aceste 
date numărul femeilor mentori se diferenţiază. În Croaţia 
înregistrează 20% la nivelul mentorilor pentru studii 
superioare şi universitare şi cca 10% în Fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia, iar în Muntenegru doar o femeie.

Două dintre serviciile de poliţie au menţionat că 
efectuează evaluarea mentorilor. În Croaţia sistemul de 
verificare şi evaluare a mentorilor se realizează în unităţile 
organizatorice în care se derulează programul mentorilor. 
La evaluare participă şi stagiarii care la finalul programului 
de mentori evaluează activitatea mentorilor. În Albania 
există o unitate în  cadrul Centrului de Training al Poliţiei care 
urmăreşte activitatea mentorilor, în baza unui chestionar 
special. Informaţiile se transmit superiorului Centrului. Unul 
din serviciile de poliţie menţionezaă că mentorii sunt uneori 
mai severi faţă de femei datorită prejudecăţilor pe care le au.

În instructajul pentru 
mentori a se include 
sensibilizarea de 
gen

Creşterea numărului 
de femei mentori

A se numi persoane 
de încredere în 
unităţile cu care 
angajaţii se pot 
consulta şi care să 
fie alese de aceştia  

În cazul în care 
există candidaţi cu 
aceleaşi calificări, 
a se da prioritate 
femeilor datorită 
numărului redus de 
femei care participă 
la perfecţionare şi 
care ocupă poziţii 
înalte

A nu se exclude 
femeile din educaţie 
presupunând că nu 
doresc să participe 
datorită obligaţiilor 
familiale  sau pentru 
că nu au folosit un 
prilej anterior

Ameliorarea 
accesului femeilor 
la toate formele 
de educaţie şi 
la instructajele 
suplimentare

Consolidarea 
instituţiei de 
mentor şi a 
sistemului de 
sprijin intern 
al femeilor din 
poliţie

Accesul la toate formele de educaţie şi perfecţionarea 
profesională reprezintă o premisă pentru avansare, şi trebuie 
să fie incluse şi femeile. Aceasta este foarte important fiindcă 
ancheta regională realizată în 2009  a indicat faptul că femeile, în 
număr mai mare în raport cu bărbaţii, consideră că bărbaţii au 
prioritate şi că le sunt mai accesibile instructajele suplimentare şi 
seminariile  iar bărbaţii în mare măsură consideră  că instructajul 
este accesibil în mod echitabil atât femeilor cât şi bărbaţilor 6.  

Serviciile de poliţie nu au oferit date privind numărul 
femeilor şi al bărbaţilor care au participat la diverse forme 
de perfecţioare suplimentară, ceea ce reprezintă un 
exemplu de lipsă a statisticii în funcţie de sex. Unul din 
serviciile de poliţie deţine date, dar nu sunt împărţite în 
funcţie de sex. Unul din serviciile de poliţie a transmis date 
referitoare doar la femei. Cele mai detaliate informaţii au 
fost transmise de Moldova. În 2010, Cancelaria pentru 
Resurse Umane a organizat 11 seminarii suplimentare şi 
instructaje la care au participat 40 de femei şi  91 de bărbaţi. 
                                                                                                                                            
Se impune acordarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi 
pentru perfecţionare, respectiv de fiecare dată când devine

6Stabilirea Reţelei femeilor poliţişti din Europa de Sud-
Est – Rezultatul cercetărilor (2009), accesibil la: http://
www.seesac.org/wpon-publications/1/.
 

OBIECTIVUL : Consolidarea dezvoltării profesionale pentru femeile din poliţie
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accesibilă o formă de perfecţionare (seminarii, etc.) ar 
trebui să li se ofere participarea şi posibilitatea de a accepta 
sau refuza; poate că motivele familiale vor prevala şi vor 
fi nevoite să refuze, caz în care nu trebuiesc condamnate 
pentru alegerea făcută. În acest sens se impune aplicarea 
discriminării pozitive şi acordarea piorităţii femeilor în 
calitate de doi candidaţi cu aceleaşi calificări, având în 
vedere numărul redus al femeilor din funcţiile de conducere.

Ar fi util să se analizeze rezultatele verificării cunoştinţelor 
şi aptitudinilor în cadrul instructajului permanent şi să se 
constate dacă există diferenţe statistice importante între 
bărbaţi şi femei. În baza urmăririi rezultatelor pot fi analizate 
necesităţile pentru un eventual instructaj suplimentar al 
femeilor pentru aptitudinile cheie – ridicarea nivelului condiţiei 
fizice sau exerciţii de tragere şi alte elemente ale instructajului 
permanent în funcţie de necesităţile serviciului (având în 
vedere că datorită obligaţiilor femeilor după program nu 
reuşesc să se dedice în suficientă măsură acestor activităţi).

A se constata 
dacă există 
diferenţe statistice 
semnificative cu 
prilejul verificării 
cunoştinţelor  şi 
aptitudinilor în 
cadrul instructajului 
permanent  şi în 
cazul în care există, 
să se analizeze 
necesitatea unui 
instructaj suplimentar 
pentru femei 
pentru competiţiile 
importante, pentru a 
nu înregistra rămâneri 
în urmă

Identificarea 
numărului şi 
motivelor femeilor 
şi bărbaţilor pentru 
care renunţă la 
activitatea din 
poliţie sau  la 
anumite servicii/
unităţi speciale din 
interiorul acesteia

Ar fi indicat să 
se formeze un 
sistem şi interviul 
să fie condus de o 
persoană calificată

Introducerea 
interviului de 
renunţare

Nu toate serviciile de poliţie dispun de date privind numărul 
şi motivele pentru care studenţii sau angajaţii părăsesc 
activitatea, şi tocmai aceste date statistice şi-ar aduce 
aportul la o planificare mai bună şi la introducerea măsurilor 
care ar să ducă la împiedicarea pierderii celor înscrişi la 
instructaj, a studenţilor şi angajaţilor. Un exemplu pozitiv 
este Moldova ţară în care cu prilejul renunţării la activitatea 
din poliţie se completează o anchetă în care angajaţii pot 
menţiona motivele pentru care părăsesc serviciul.

Trei din nouă servicii de poliţie au transmis date privind numărul celor 
care au părăsit forme de educaţie în poliţie sau activitatea propriuzisă, 
în funcţie de sex (Bosnia – MAI al Republicii Srpska, Bulgaria, Serbia 
pentru Instructajul Elementar în Poliţie şi pentru Academia de 
Poliţie şi Criminalistică), şase au menţionat date privind motivele 
renunţării în funcţie de sex (Albania, BşiH – MAI al Republicii 
Srpska, Bulgaria, Muntenegru, Moldova, Serbia pentru Instructajul 
Elementar în Poliţie şi pentru Academia de Poliţie şi Criminalistică).

Motivele pentru părăsirea formelor de educaţie sau a 
activităţii nu diferă între bărbaţi şi femei în Moldova, 
Serbia şi BşiH-MAI al Republicii Srpska; respectiv aceştia 
renunţă la educaţie şi activitate din aceleaşi motive de 
sănătate, din motive personale, datorită condiţiilor de 
muncă, sau datorită nemulţumirii privind salariul.

Poliţia din Albania a identificat faptul că motivele formulate de 
bărbaţi şi de femei se diferenţiază. Principalul motiv invocat de 
femei pentru părăsirea academiilor de poliţie este mediul în 
care domină bărbaţii şi dorinţa de a găsi un loc de muncă mai 
bine plătit. După 5-10 ani de activitate, principalul motiv pentru 
care femeile părăsesc serviciul în poliţie este nemulţumirea 
privind tratamentul, având în vedere dificultatea şi solicitarea 
acestei activităţi. Bărbaţii, în acelaşi interval de timp,  renunţă 
la activitatea în poliţie în primul rând datorită faptului că sunt 
nemulţumiţi de evoluţia carierei. Din grupul angajaţilor care 
renunţă la profesiunea de poliţist după 10 ani de vechime 
stereotipele legate de diferenţa dintre sexe se remarcă: femeile 
susţin ca principal motiv al renunţării obligaţiile familiale, iar 
bărbaţii faptul că au găsit un loc de muncă mai bine plătit.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske 
navodi da, iako u poslednjih nekoliko godina nisu 
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Ministerul Afacerilor Interne al Bulgariei prezintă date privind 
persoanele care renunţă la activitatea din poliţie datorită 
sancţiunilor. Se remarcă diferenţe mari între bărbaţi şi femei 
– respectiv, majoritatea celor care îşi încetează activitatea ca 
urmare a sancţiunilor sunt bărbaţi. Potrivit datelor furnizate 
de Poliţia din Muntenegru cele mai frecvente motive pentru 
încetarea activităţii sunt expirarea perioadei de angajare, acest 
aspect fiind în mod egal reprezentat statistic pentru ambele 
sexe. În ceea ce priveşte încetarea activităţii însă din dispoziţia 
angajatorului din motive disciplinare sau datorită condamnării 
pentru fapte penale urmărite din oficiu, majoritatea sunt bărbaţi 
(90%). În cazul încetării activităţii prin concediere din dipoziţia 
angajatorului , acesta reprezintă o excepţie în cazul femeilor.

Se recomandă ca atare ca în practica Ministerului Afacerilor 
Interne şi a serviciilor de poliţie să se introducă interviul 
la înscriere, cu scopul analizării motivelor de renunţare la 
activitatea din poliţie / renunţarea la instructaj/ întreruperea 
studiilor. Este recomandabil ca o astfel de procedură să 
se introducă şi la transferul în alt serviciu (dacă nu are 
legătură cu avansarea) pentru a se vedea dacă există 
motive speciale pentru părăsirea unităţilor organizatorice 
concrete. Pentru acest interviu ar trebui înfiinţat un sistem 
şi se impune să fie coordonat de o persoană calificată.

Introducerea 
conţinuturilor 
privind egalitatea 
între sexe cu accent 
pe violenţa fondată 
pe discriminarea 
dintre sexe în 
sistemul de educaţie

Educaţia obligatorie 
a tuturor angajaţilor 
de ambele sexe (la 
diverse niveluri) 
privind importanţa şi 
rolul poliţiei în lupta 
împotriva violenţelor 
fondate pe diferenţa 
dintre sexe (prin 
seminarii, ateliere şi 
mese rotunde)

Se impune ocuparea 
unei poziţii 
ferme de către 
conducere împotriva 
stereotipelor privind 
diferenţa dintre sexe 
în activitatea curentă

Ridicarea 
conştiinţei privind 
egalitatea între 
sexe

Aproape toate serviciile de poliţie au identificat în 
chestionare prejudecăţile ca una dintre cele mai mari 
bariere cu care se confruntă femeile poliţişti în mediul 
lor de muncă. Femeile sunt considerate în general ca 
sexul mai  slab care datorită predispoziţiilor fizice nu se 
pot confrunta cu activităţile din poliţie. De asemenea, 
există prejudecăţi privind faptul că sarcina primară a 
femeilor este familia şi că sunt obligate să armonizeze 
obligaţiile de familie cu orele suplimentare şi turele 
de noapte, ceea ce cauzează insuficienta acceptare a 
femeilor.

Stereotipurile privind rolul tradiţional al femeii în 
societate pot fi cu facilitate contestate de datele puse 
la dispoziţie de serviciile de poliţie privind rezultatele 
obţinute de femei şi bărbaţi la instructaje şi studii. 
Statistica indică faptul că femeile, la instructajul 
elementar sau la academie, au rezultate identice sau 
chiar mai bune decât bărbaţii, având în vedere că sunt 
reprezentate în  număr mai mic, dar sunt reprezentate 
în mod egal în ceea ce priveşte angajaţii premiaţi sau 
în rândul cursanţilor/studenţilor cu cele mai bune 
rezultate.

Educaţia privind egalitatea dintre sexe este cel mai 
eficient mod de luptă împotriva stereotipelor. Aceasta 
ocupă un rol important în cadrul educaţiei poliţiei nu doar 
pentru acceptarea unui număr cât mai mare de femei în 
poliţie de către colegii bărbaţi, ci şi pentru dezvoltarea 

OBIECTIVUL: Facilitarea faptului ca avansarea în carieră a femeilor să nu fie limitată de 
bariere formale şi neformale
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dintre necesităţile de siguranţă dintre femei şi bărbaţi 
şi a faptului că eficienţa activităţii din poliţie este 
posibilă doar în condiţiile în care aceste diferenţe sunt 
acceptate şi li se dă curs. Ca atare, se impune ca poliţia să 
ridice permanent conştiinţa angajaţilor săi şi a capacităţii 
acestora de a răspunde eficient la acestă provocare. 
Urmare a acestui fapt, una din întrebările din chestionar 
ar trebui să facă referire la stabilirea faptului dacă şi în 
ce măsură problemele privind egalitatea între sexe sunt 
integrate în sistemul de educaţie al poliţiei. Serviciile de poliţie 
au menţionat că nu există o materie specială, ci că temele 
privind egalitatea în drepturi incluse în materii precum 
drepturile omului, drepturile omului şi etica, sociologia, 
defendologia, dreptul penal, competenţele poliţiei sau etica 
poliţienească în sistemul educaţiei elementare sau în sistemul  
educaţiei universitare. Cel mai frecvent pentru domeniul 
egalităţii între sexe sunt rezervate doar câteva ore.

O importanţă deosebită ocupă ridicarea conştiinţei şi 
a capacităţii de acţiune a poliţiei în cazurile de violenţe 
pe fondul diferenţei dintre sexe. Statistica oficială 
privind extinderea violenţelor pe fondul diferenţelor 
dintre sexe, privind autorii şi condamnările în ţările din 
Europa de Sud-est este sumară. În una din ţările din 
Europa de Sud-Est , în baza analizei articolelor publicate 
în presă, s-a constatat că în 25% din cazurile femeilor ucise 
în contextul dreptului de familie autorul provine din poliţie 
sau armată. Situaţia este deosebit de sensibilă pentru că 
tocmai poliţia este instituţia căreia victimele ar trebui să se 
adreseze pentru sprijin, iar o astfel de statis tică denigrează 
încrederea cetăţenilor de ambele sexe.  Victimele violenţelor 
cu autori poliţişti în cazuri excepţionale vor reclama actele 
de violenţă de teamă că poliţiştii îşi vor proteja colegul. 

MAI al Republicii Srpska (BşiH) a desfăşurat în 
cursul lunii iunie primul din seria cursurilor cu titlul 
“Perfecţionarea poliţiştilor din cadrul MAI al Republicii 
Srpska în domeniul violenţelor pe fondul diferenţelor 
dintre sexe şi al violenţelor sexuale”. Scopul cursului este 
de a califica poliţiştii pentru desfăşurarea competentă 
a activităţilor în cazul violenţelor pe fondul diferenţelor 
dintre sexe şi al violenţelor sexuale. Cursurile se 
realizează în cadrul Direcţiei pentru Educaţie a Poliţiei 
pe o perioadă de 5 zile sau 40 de ore  şi până în prezent 
la acestea au participat 40 de poliţişti de ambele sexe.

În Serbia, în 2011 , în majoritatea direcţiilor de poliţie a 
fost organizată educaţia angajaţilor pe tema egalităţii 
între sexe şi a violenţelor pe fondul diferenţelor dintre sexe 
şi se analizează şi posibilitatea introducerii acestei materii în 
programul de studiu al Academiei de Poliţie, sau includerea 
temelor din curriculum “Egalitatea dintre sexe şi violenţa pe 
fondul diferenţelor dintre sexe” în mai multe materii care se 
studiază deja în instituţiile de învăţământ superior. 

Consolidarea conştiinţei angajaţilor din poliţie privind 
egalitatea dintre sexe va influenţa atât eficienţa activităţii 
poliţieneşti  în ceea ce priveşte modul de a acţiona în 
cazurile de violenţe pe fondul diferenţei dintre sexe, cât 
şi acceptarea femeilor în poliţie şi atitudinea faţă de femei 
ca parteneri egali în realizarea unui mediu social mai sigur.

Se impune 
ocuparea 
unei poziţii 
ferme de către 
conducerea 
poliţiei şi 
preluarea de 
măsuri împotriva 
poliţiştilor care 
au comis acte de 
violenţă fondate 
pe diferenţa 
dintre sexe
 

Prin modificări 
şi completări la 
codexul etic al 
poliţiei, acolo 
unde există, 
să fie cuprinse 
şi aspectele 
egalităţii între 
sexe
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Patru servicii de poliţie au menţionat că beneficiază de 
mecanisme privind egalitatea între sexe în cadrul poliţiei. 
Mecanismele pentru egalitatea dintre sexe sunt structuri 
instituţionale întroduse cu scopul promovării , avansării 
şi garantării participării echitabile a femeilor şi bărbaţilor 
în toate sferele vieţii publice şi politice (Declaraţia de la 
Peking şi Platforma de Acţiune, adoptată la Cea de-a Patra 
Conferinţă Mondială a Femeilor, 1995). Poate fi o persoană 
sau un departament însărcinat cu urmărirea implementării 
legislaţiei şi a principiilor antidiscriminării, şi iniţierea măsurilor 
de avansare a poziţiei femeilor.

În serviciul de poliţie din Albania activează o structură 
care se ocupă de problemele egalităţii dintre sexe şi de 
problemele privind diferenţele. Principalele lor sarcini 
sunt cumularea de reglementări şi proceduri destinate 
promovării egalităţii dintre sexe şi a diferenţelor din 
interiorul structurilor de poliţie şi identificarea soluţiilor 
optime pentru implementarea acestor reglementări.

La Direcţia de Poliţie din Muntenegru a fost numită o femeie 
coordonator pentru egalitatea dintre sexe. Această transmite 
periodic rapoarte, respectiv informaţii privind realizarea 
măsurilor concrete şi a activităţilor trasate în Planul Naţional de 
Acţiune cu scopul realizării egalităţii dintre sexe, informaţii pentru 
rapoartele privind implementarea Convenţiei privind Eliminarea 
tuturor formelor de discriminare a femeilor, oarecum şi diverse 
rapoarte şi informaţii privind problemele egalităţii între sexe, 
ale discriminării, respectiv realizarea  principiilor de protecţie a 
drepturilor omului. De asemenea, în cadrul sindicatului Poliţiei din 
Muntenegru există şi o secţie pentru femei.

Ministrul afacerilor interne din Croaţia a numit un coordonator 
pentru egalitatea dintre sexe în cadrul ministerului, care 
coordonează implementarea legii privind egalitatea dintre 
sexe şi politica naţională pentru realizarea egalităţii dintre 
sexe şi colaborează cu Cancelaria pentru Egalitatea dintre 
Sexe. Administraţia de stat şi persoanele juridice cu acţiuni 
majoritare ale statului în Republica Croaţia, au obligaţia 
să aplice măsuri speciale şi să adopte planuri pentru 
promovarea acţiunilor din competenţa acestora în baza 
analizei poziţiei femeilor şi bărbaţilor, să stabilească motivele 
pentru introducerea măsurilor speciale, obiectivele care 
trebuiesc atinse, precum şi modalitatea de implementare, 
metodele şi controlul.

MAI al Republicii Srpska (Bosnia) menţionează că în fiecare 
unitate organizatorică unul dintre angajaţi este însărcinat 
cu promovarea problemelor privind egalitatea dintre sexe. 

Un exemplu pozitiv de mecanism pentru egalitatea dintre 
sexe îl constituie asociaţiile sau reţelele femeilor poliţişti. 
Reţeaua Femeilor Poliţişti din Europa de Sud-est a fost 
înfiinţată în 2010 sub auspiciile Asociaţiei Şefilor de Poliţie 
din Europa de Sud-Est cu scopul de a facilita schimbul de 
informaţii şi de practică pozitivă şi de a funcţiona sub forma 
unui mecanism pentru promovarea egalităţii între sexe 
în serviciile de poliţie din Europa de Sud-Est. În 2011 a fost 
înfiinţată Asociaţia “Reţeaua Femeilor din Ministerul Afacerilor 
de Interne al Republicii Serbia - RS WPON “ şi Asociaţia 
“Reţeaua Femeilor Poliţişti” în Bosnia şi Herţegovina cu scopul 
facilitării conexiunilor dintre reţelele de femei, al schimbului de 
informaţii şi experienţă, al promovării principiilor de egalitate 
între sexe în poliţie şi al dezvoltării profesionale a femeilor.

A analiza  numirea  
unei sau a mai 
multor persoane 
în structura 
poliţiei care ar 
fi responsabile 
pentru promovarea 
egalităţii între 
sexe şi asigurarea 
educaţiei acestor 
persoane în 
domeniul egalităţii 
între femei şi 
bărbaţi

A sprijini 
constituirea 
Asociaţiei Femeilor 
Poliţişti

A intra în contact 
cu mecanismele 
existente pentru 
egalitatea între 
sexe (Cancelaria 
guvernului/ 
agenţie, consiliul 
parlamentar, 
organizaţiile 
nonguvernamentale 
etc.) care pot oferi 
sprijinul experţilor 
în procesul 
instituţionalizării 
mecanismului 
pentru egalitatea 
între femei şi 
bărbaţi în cadrul 
poliţiei 

Introducerea 
mecanismului 
de promovare a 
egalităţii dintre 
sexe acolo unde 
nu există
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Reprezentanţii mecanismelor pentru egalitatea între 
sexe se bazează adesea în activitatea desfăşurată pe 
celelalte mecanisme pentru egalitatea dintre sexe care 
au fost introduse în ţările respective,spre exemplu 
cancelariile/agenţiile guvernamentale, consiliile 
parlamentare, instituţiile însărcinate cu aplicarea 
planurilor de acţiune pentru implementarea Rezoluţiei 
1325 privind femeile, pacea şi securitatea (Consiliul 
ONU). Reprezentanţii mecanismelor pentru egalitatea 
între sexe din cadrul serviciilor de poliţie colaborează 
de asemenea cu ONG-urile care pot asigura sprijin 
profesional în aplicarea legii, a strategiilor şi planurilor 
de acţiune pentru realizarea egalităţii dintre sexe.

Transparenţa este absolut necesară atât în procesul de 
selecţie pentru instructaj/studii/ angajare, cât şi pentru 
avansare. Este necesară organizarea de concursuri pentru 
ocuparea funcţiilor de conducere şi criterii transparente, 
clar definite pentru toate concursurile interne şi externe 
cu verificarea aptitudinilor, cunoştinţelor şi abilităţilor, 
cu respectarea listei de plasament, aceasta fiind singura 
modalitate de evitare a discriminării. Prin concursuri 
interne accesibile în masă se dezvoltă conştiinţa privind 
accesibilitatea locurilor de muncă pentru femei.

Se impune existenţa unei descrieri a fiecărui loc de muncă, 
cu menţionarea exactă a abilităţilor şi aptitudinilor pentru 
desfăşurarea eficientă a fiecărei activităţi, pentru a se vedea 
mai clar că nu există activităţi pentru bărbaţi şi pentru femei, 
ci că selecţia se se efectuează exclusiv în baza criteriilor 
definite. Din cauza numărului scăzut de femei însă care 
ocupă funcţii înalte, în cazul în care se înscriu doi candidaţi 
cu aceleaşi calificări la concursul pentru avansare, ar trebui 
să se dea prioritate femeilor.

Adaptarea echipamentelor şi a condiţiilor generale de 
muncă are o importanţă primordială în aplicarea cu 
succes a politicii şanselor egale. Implicit, este important 
ca serviciile de poliţie să depună toate eforturile 
necesare pentru a se adapta că din rândurile acestora 
fac parte şi participă la instructaje tot mai multe femei.

Prin includerea femeilor în poliţie a apărut şi necesitatea 
adaptării uniformelor şi echipamentelor utilizate în 
activitatea desfăşurată. Problema uniformelor şi a 
echipamentelor distribuite femeilor în poliţie indică 
faptul că  serviciile de poliţie au acceptat instinctual 
femeile în această profesie şi li s-a oferit oportunitatea 
de a-şi desfăşura activităţile şi de a reprezenta cu 
demnitate poliţia şi de a-şi desfăşura eficient activitatea. 

Toate serviciile de poliţie cu excepţia uneia au 
menţionat că uniformele au fost adaptate pentru femei. 
Aspectul uniformelor este definit în regulamente/
reglementări aprobate de ministru şi într-un singur 
caz inclusiv de guvern. Despre aspectul uniformelor 
decide ministrul sau o comisie specială. MAI al Croaţiei 
a descris detaliat componenţa comisiei – din aceasta 
fac parte reprezentanţii tuturor structurilor de poliţie 

Descrierea detaliată 
a locurilor de muncă 
şi menţionarea 
exactă a abilităţilor 
şi aptitudinilor 
pentru desfăşurarea 
eficientă a fiecărei 
activităţi

Analiza selectării 
candidaţilor şi 
candidatelor de 
către comisiile 
de concurs în 
baza criteriilor 
recomandate, fără 
accesul la datele 
personale

Asigurarea 
participării obligatorii 
a reprezentantelor 
de sex feminin, a 
femeilor în uniformă 
din poliţie, la 
procesul de luare a 
deciziilor în ceea ce 
priveşte aspectul 
uniformelor şi al 
echipamentelor 
utilizate în activitate

Pentru achiziţiile 
viitoare să 
se analizeze 
posibilitatea 
achiziţionării de 
armamante şi 
echipamente cu 
dimensiuni reduse 
care să corespundă 
morfologiei femeilor

Creşterea 
transparenţei 
procesului prin 
concursuri interne 
şi publice

Adaptarea 
uniformelor şi a 
echipamentelor
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şi ai sindicatelor care activează în cadrul ministerului. Sprijin 
profesional oferă Departamentul pentru Echipamentul şi 
Uniformele Poliţiei care are sarcina de a elabora reglementări 
detaliate pentru fiecare element al uniformei de poliţist şi 
care urmăreşte achiziţionarea acestora, confecţionarea şi 
distribuirea. În cazul în care tema este un anumit element al 
uniformei pentru femei, la sesiune participă un număr mai 
mare de femei, reprezentante ale tuturor sindicatelor din 
cadrul Ministerului şi din toate structurile de poliţie.  Toate 
serviciile de poliţie au menţionat că femeile participă la 
activitatea comisiilor care stabilesc aspectul uniformei, dar 
nu este clar dacă sunt incluse şi femeile beneficiari, care 
poartă aceste uniforme.

Problema uniformelor este de fapt problema ridicată frecvent 
de femeile din cadrul serviciilor de poliţie în discuţii neformale, 
pentru că se confruntă frecvent cu situaţia în care cămăşile, 
pantalonii sau jachetele sunt pur şi simplu prea mari.

Totuşi, majoritatea serviciilor de poliţie menţionează că 
uniformele pentru bărbaţi şi femei se diferenţiază. Cel 
mai frecvent se diferenţiază prin faptul că pentru femei 
sunt prevăzute fuste. Totuşi, două servicii au menţionat că 
uniformele de lucru sau uniformele pentru exerciţii de teren nu 
se diferenţiază pentru bărbaţi şi femei. Trei servicii de poliţie 
(Croaţia, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia) 
au menţionat mai detaliat care sunt diferenţele şi au sublinaiat 
că pantalonii şi cămăşile au croiuri speciale pentru femei.

Deşi majoritatea serviciilor au răspuns afirmativ la 
întrebarea dacă uniformele au fost adaptate pentru femei, 
se propune ca toate serviciile de poliţie să reexamineze 
dacă utilizatoarele au recomandări pentru a se putea lua 
în considerare cu prilejul următoarei achiziţii de uniforme, 
iar dacă recomandările sunt mai complexe, să se modifice 
regulamentele existente care definesc aspectul unifomelor.

Toate serviciile de poliţie au menţionat că criteriile privind 
distribuirea armelor sunt identice pentru femei şi bărbaţi. 
Un serviciu de poliţie a menţionat că în cazuri excepţionale 
femeile pot obţine pistoale deosebite de cele recomandate, 
dar nu au fost precizate condiţiile respective. Având în 
vedere faptul că femeile şi bărbaţii se diferenţiază în general 
după caracteristicile morfologice şi având în vedere că 
cercetările au demonstrat că precizia tragerii este influenţată 
şi de dimensiunile patului armei, se impune analiza tipului 
corespunzător de pistoale pentru femei. De asemenea se 
impune analiza detaliată privind echipamentul corespunzător 
pentru femei. Echipamentul şi uniforma corespunzătoare 
au repercursiuni în primul rând asupra siguranţei angajaţilor 
cu prilejul exercitării  sarcinilor şi a rezultatelor obţinute. Ca 
atare, se impune ca la achiziţiile viitoare de armament şi 
echipamente , având în vedere că numărul femeilor este în 
creştere, să se ia în considerare caracteristicile lor morfologice.

Asigurarea 
toaletelor, a sălilor 
de echipare, a băilor 
şi capacităţilor de 
cazare pentru femei 
- separate

Adaptarea 
infrastructurii 
din obiectele 
de activitate şi 
instructaj

Aproappe toate instituţiile de învăţământ au adaptat 
capacităţile de cazare, ca atare există dormitoare 
separate precum şi băi separate pentru femei şi 
bărbaţi. Situaţia este relativ diferită în clădirile în care 
angajaţii îşi desfăşoară activitatea. O parte din serviciile 
de poliţie nu au răspuns la această întrebare, altă parte 
a precizat că există băi separate, un servicu de poliţie 
a menţionat că băi separate există doar în clădirile 
noi, sau în cele care au fost renovate în ultimii 2-3 ani. 
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Un serviciu de poliţie a precizat că nu există posibilităţi 
pentru toalete separate, iar altul că în obiectele unde se 
desfăşoară activitatea curentă există toalete separate 
“peste tot unde a fost posibil”, dar că majoritatea 
acestor obiecte nu posedă de loc băi.

Problema utilizării unui limbaj sensibilizat în funcţie de 
sexe este tema care a devenit actuală deabia în ultima 
perioadă. Respectiv, femeile au început să ia poziţie în 
viaţa publică, poziţii în care nu erau reprezentate anterior. 
Astfel, denumirea acestor funcţii a fost standardizată 
lingvistic la genul masculin. În ultima perioadă s-a 
conştintizat faptul că se impune dezvoltarea unui 
limbaj sensibilizat în funcţie de sexe care să definească 
nu doar anumite tipuri de profesii în care domină 
femeile, “chelneriţe”, “sore medicale”, “bucătărese”, 
ci şi femeile care practiă profesii care anterior nu le 
erau accesibile. Femeile au început treptat să devină 
“secretare de stat”, “avocate”, “şefe”, “directoare”. 
Problema untilizării unui limbaj sensibilizat în funcţie 
de sex în serviiciile de poliţie a indicat exemplul de 
practică pozitivă din Croaţia, unde există şi se utilizează 
şi forma feminină şi cea masculină în adresarea faţă de 
angajaţi: Poliţist/poliţistă, comandant/comandantă, 
şef/şefă, director/directoare. Toate celelalte servicii de 
poliţie menţionează că pentru toate poziţiile din poliţie 
există doar forma masculină.

Una dintre problemele sensibile la care au dat răspuns 
serviciile de poliţie este problema procedurilor privind 
reclamarea hărţuirii sexuale la locul de muncă, despre 
datele privind cazurile reclamate şi despre rezultatele 
acestora. Toate serviciile de poliţie au menţionat că 
până în prezent nu au înregistrat cazuri de hărţuire 
sexuală. Cinci servicii de poliţie au menţionat care este 
procedura de reclamare a hărţuirii sexuale.

	 •	Exemplu	1:		Procedura	de	reclamare	a	hărţuirii	
sexuale la locul de muncă este identică cu cea a reclamării 
altor încălcări a sarcinilor de srviciu, a contravenţiilor şi 
faptelor penale, respectiv reclamaţia poate fi depusă la 
şeful direct, la unitatea pentru standarde profesionale 
sau la postul de poliţie local competent.
	 •	Exemplul	2:	Cazurile	de	hărţuire	sexuală	pot	fi	
reclamate la sectorul pentru controlul intern al MAI. 
	 •	Exemplu	3:	În	conformitate	cu	Legea	poliţiei,	
regulamentul privind efectuarea unor anumite activităţi 
în poliţie şi aplicarea competenţelor în efectuarea acestor 
activităţi şi regulamentul privind responsabilitatea 
disciplinară, cazurile de hărţuire sexuală la locul de 
muncă se reclamă superiorului direct.
	 •	Exemplu	4:		Există	o	comisie	pentru	drepturile	
omului şi etica poliţienească în cadrul MAI. La nivel 
regional există 28 de comisii în fiecare direcţie regională. 
În pofida acestui fapt, serviciul de poliţie a menţionat că 
aceste cazuri de hărţuire sexuală nu se reclamă pentru 
că femeile consideră problema hărţuirii sexuale drept 
problemă personală şi nu doresc să facă publice astfel 
de informaţii.

Utilizarea formelor 
masculine şi 
feminine pentru 
denumirile din 
poliţie

Dacă aceste forme 
lingvistice nu 
există, dezvoltarea 
acestora în 
colaborarea cu 
mecanismele pentru 
egalitate între sexe 

Introducerea 
de mecanisme 
de reclamare a 
hărţuirii sexuale şi 
a şantajului la locul 
de muncă acolo 
unde nu există

Creşterea 
conştiinţei 
angajaţilor 
privind existenţa 
mecanismelor 
şi a identficării 
hărţuirii sexuale 
şi a şantajului 
şi mobing-ului 
prin intermediul 
broşurilor, al 
prelegerilor, 
textelor de 
specialitate în 
publicaţiile interne

Stimularea 
angajaţilor să 
utilizeze aceste 
mecanisme

Utilizarea unui 
limbaj sensibilizat 
în funcţie de sexe

Aplicarea strictă 
a mecanismelor 
legale şi interne 
de reclamare a 
hărţuirii sexuale, 
a discriminării şi 
mobing-ului
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	 •	 Exemplu	 5	 :	 Nu	 există	 o	 procedură	 specială	
pentru reclamarea hărţuirii sexuale, dar în cazul unor 
astfel de situaţii se aplică prevederile disciplinare.
takve vrste informacija. 

Se recomandă creşterea conştiinţei  femeilor şi 
bărbaţilor din cadrul poliţiei  privind hărţuirea sexuală  
şi mecanismele existente pentru reclamarea unor astfel 
de cazuri,  precum şi ameliorarea procedurilor existente. 
Conducerea poliţiei trebuie să încurajeze declararea 
acestor cazuri şi să protejeze victimele, ca mesaj clar că 
poliţia este un angajator care oferă şanse egale şi femeilor 
şi bărbaţilor, oferind angajaţilor săi posibilitatea de a-şi 
dezvolta  potenţialul  în mediul de lucru, poliţia trebuie 
să dea un exemplu prin propria conduită celorlalte 
instituţii privitor la  procedurile Standard în aceste 
cazuri. Se impune stimularea angajaţilor pentru a utiliza  
mecanismele legale şi interne pentru reclamarea hărţuirii 
sexuale la locul de muncă.

Analizarea posibilităţii 
în care concediul 
de maternitate este 
tratat drept concediu 
de boală din motive 
de accidentare la 
locul de muncă sau  
reglementării ca în 
cazul concediului 
de maternitate 
activitatea fără 
întreruperi să nu 
fie considerată o 
condiţie pentru 
avansare

Instituţionalizarea 
în mod obligatoriu  
a organizării 
unui instructaj 
scurt cu privire 
la modificările 
apărute pe perioada 
concediului de 
maternitate

Asigurarea 
beneficierii de 
condiţii speciale 
pentru femeile 
mame cu copii 
mici în legătură 
cu exonerarea 
de activităţi pe 
ture, transferul în 
afara domiciliului 
etc, respectiv 
introducerea acelor 
soluţii acolo unde 
nu există

Se impune ca 
în continuitate 
conducerea să 
adopte o poziţie 
fermă privind 
neacceptarea 
hărţuirii sexuale la 
locul de muncă, să 
dea un exemplu 
prin conduita şi 
atitudinea  personală 
şi să sancţioneze 
autorii şi 

Se impune 
interzicerea 
considerării 
concediului de 
maternitate drept 
barieră pentru 
avansarea în carieră 

Aplicarea directă 
şi ameliorarea 
normativelor legale 
şi interne privitoare 
la părinţii cu copii 
mici 

Condiţiile de avansare în carieră din punct de vedere 
formal sunt aceleaşi şi pentru femei şi pentru bărbaţi. 
Totuşi, un serviciu de poliţie a menţionat că regula gender 
care pare neutră privind avansarea, are totuşi consecinţe 
negative asupra avansării femeilor. La avansarea femeilor 
funcţionari în poliţie, una din condiţiile stabilite de lege 
este perioada continuă petrecută în poziţia precedentă. 
În acest sens femeile funcţionari în poliţie nu se bucură 
de egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi având 
în vedere că în calculul sporului de vechime  nu intră timpul 
petrecut în concediul maternal şi post-maternal,  precum 
nici concediul pentru îngrijirea copilului, astfel că mai lent 
realizează condiţia privind timpul necesar pentru avansarea în 
rang. Din aceste motive se preferă egalizarea  concediului de 
maternitate cu concediul de boală din motive de accidentare, 
în actele juridice care reglementează condiţiile de avansare în 
serviciu (în ţările în care aceasta repezintă o problemă), sau 
să se reglementeze ca în cazul concediului de maternitate 
activitatea fără întreruperi să nu fie considerată o condiţie 
pentru avansare. De asemenea se recomandă organizarea 
unui briefing sau a unui instructaj scurt cu privire la 
modificările apărute pe perioada concediului de maternitate 
pentru femeile care se întorc la locul de muncă, pentru a-şi 
prelua cât mai repede şi cât mai eficient atribuţiile. 

Conform datelor serviciilor de poliţie, modul care 
se asigură bărbaţilor şi femeilor din poliţie pentru 
concilierea vieţii profesionale cu cea familială este 
acelaşi, cu excepţia cazului  flexibilităţii exprimate cu 
privire la absenţa de la lucru sau a sosirilor şi a plecărilor 
de la lucru din motive de îngrijire a copiilor. Serviciile de 
poliţie au menţionat că nu există măsuri speciale care 
ar facilita angajaţii pentru a echilibra mai uşor viaţa 
profesională  cu cea familială. Se aplică condiţiile din 
Dreptul muncii. 

Cel mai frecvent, serviciile de poliţie menţionează că 
Codul muncii prevede protecţia specială a femeilor în 
perioada sarcinii şi după naştere apoi protecţia specială 
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pentru îngrijirea copilului. MAI al Bulgariei a menţionat 
că femeile poliţişti care au copii de vârsta până la şase 
ani sunt exonerate de activitate suplimentară şi de 
activităţi pe ture de noapte. În cazul în care ambii soţi 
care au copii mici sunt angajaţi în poliţie, se planifică 
turele ca să nu lucreze în aceeaşi tură pentru ca unul 
dintre ei să fie cu copilul. Aceşti soţi au prioritate privitor  
la alocarea apartamentelor, plecarea la recuperare, 
concediul de odihnă etc. 

Este necesară aplicarea consecventă a reglementărilor 
privitoare la absenţa pentru îngrijirea copilului (pe 
perioada concediului de maternitate se va angaja un 
înlocuitor pentru a evita plângerile colegilor) însă şi 
discriminarea pozitivă a femeilor mame în temeiul legii şi 
regulilor interne – de exemplu privitor la  activitatea pe 
ture pentru mamele cu copii până la vârsta de trei ani, 
sau transferul în alte localităţi în afara locului domiciliului 
pentru mamele cu copii până la vârsta de şapte ani. 
Se impune analizarea posibilităţii de introducere a 
programului de muncă flexibil pentru părinţii cu copii 
minori ,  în special dacă ambii soţi sunt angajaţi în poliţie. 

Îngrijirea copiilor se consideră cu precădere  ca fiind 
obligaţia femeilor; se impune analizarea cu precădere 
a aspectului privind motivarea bărbaţilor de a-şi asuma 
mai multe obligaţii familiale şi de a li se facilita să 
petreacă mai mult timp cu familia şi să beneficieze de 
posibilităţile legale. Se impune promovarea continuă a 
balanţei vieţii profesionale şi familiale pentru ambele 
sexe, de exemplu prin interviuri cu experţii în revistele 
poliţieneşti, precum şi exemple concrete, se impune 
analizarea cu precădere a aspectului privind motivarea 
bărbaţilor de a-şi asuma mai multe obligaţii familiale şi 
de a li se facilita să petreacă mai mult timp cu familia, 
inclusiv aceia care nu se încadrează în stereotipele 
tradiţionale  (taţii singuri care  îşi întreţin copiii), aceia 
care au grijă de copiii cu handicap etc. 

Analizarea 
introducerii 
programului de 
muncă flexibil 
pentru părinţii(sau 
tutorii) copiilor mici 
(ex. jumătate de 
normă) acolo unde 
este posibil

Acordarea atenţiei 
necesare în ceea ce 
priveşte planificarea 
turelor în cazul în 
care ambii soţi sunt 
angajaţi în poliţie

Informarea 
angajaţilor 
privind 
procedurile şi 
modul în care 
taţii (sau tutorii) 
îşi pot realiza 
drepturile legale 
privind îngrijirea 
copiilor

Stimularea taţilor 
(sau a tutorilor) 
copiilor mici  
pentru a beneficia 
de drepturile cu 
privire la îngrijirea 
copiilor

Prezentarea 
exemplelor 
pozitive de 
angajare în 
familie a taţilor 
angajaţi în poliţie

Promovarea 
obligaţiei şi a 
dreptului ambilor 
părinţi de a îngriji 
copiii
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Lista obiectivelor, măsurilor şi activităţilor nu este finală. Vă rugăm  să ne transmiteţi 
propunerile referitoare la obiectivele, măsurile şi activităţile suplimentare, precum şi întrebările 
considerate necesare pentru a fi incluse în această listă, prin e-mail la adresa: wpon@undp.org. 



Prezentul chestionar va facilita conducerea de la toate nivelele din poliţie, cu precădere 
serviciile  care se ocupă de educaţie, resurse umane şi relaţii publice, precum şi alte 
structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Poliţiei având competenţă în 
domeniul recrutării, includerii, selectării  şi dezvoltării profesionale a poliţiştilor de 
ambele sexe  – pentru a estima până la ce măsură practica poliţienească existentă  este 
gender sensibilă.  Această listă nu este finală. Vă rugăm să transmiteţi toate întrebările 
suplimentare considerate necesare  pentru a fi incluse în această listă prin e-mail la 
adresa: wpon@undp.org.

Poliţia colaborează activ cu mass media pentru ca opinia publică să cunoască îndeaproape  
activitatea poliţiei şi implicit, rolul şi aportul femeilor la activitatea din poliţie? 

Poliţia promovează  în public în mod  activ  femeile cu rezultate bune în poliţie?

Poliţia colaborează activ cu şcolile generale şi medii pentru ca copiii să cunoască îndeaproape 
profesiunea de poliţist ? Femeile din poliţie participă activ la astfel de activităţi?

Serviciul de poliţie  pe pagina sa de internet şi în revistele interne reprezintă femeile 
cu rezultate bune în poliţie şi activitatea acestora, precum şi informaţiile privind 
rolul femeilor în poliţie  şi  provocările profesionale ale acestora?  Femeile sunt 
reprezentate  în materialele vizuale publicate pe pagina-web sau în reviste? 

Concursurile sunt publicate în diverse mijloace de informare, cu precădere în cele 
care se adresează populaţiei feminine şi minorităţilor?

Materialele promoţionale conţin imagini ale bărbaţilor şi femeilor de diferite vârste 
în exercitarea  activităţilor poliţieneşti? 

Anexa 1: CHESTIONAR DE 
AUTOESTIMARE PRIVIND 
PRACTICA POLIŢIENEASCĂ  
GENDER SENSIBILĂ 

OBIECTIVUL: Atragerena unui număr cât mai mare de  candidate calificate şi 
motivate şi includerea acestora în sistemul de educaţie şi serviciul de poliţie.
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Materialele promoţionale au fost distribuite la locurile în care sunt prezente în masă 
femeile, în instituţiile publice, în centrele sportive, în sălile de fitness? 

Au fost afişate pe larg criteriile pentru înscriere  şi normele clar definite  de aptitudini 
fizice  pentru  ca candidatele să se poată informa despre condiţii? 

A fost asigurat contactul direct al candidaţilor potenţiali de ambele sexe cu angajaţii 
în poliţie prin “ziua uşilor deschise”, tribune, mese rotunde şi participarea la târguri  
de angajare? La aceste activităţi participă şi femeile din poliţie?  

S-a  acordat atenţia necesară membrelor grupărilor marginalizate pentru a majora 
prezenţa acestora în poliţie? 

Materialul de concurs conţine numărul de telefon sau adresa de e-mail la care 
candidaţii potenţiali de ambele sexe pot obţine mai multe informaţii privind 
concursul şi profesiunea de poliţist?  

După fiecare campanie de înscriere a fost efectuată evaluarea şi concluziile 
obţinuteau fost luate în considerare la crearea următoarei campanii?    

Se organizează instructaj sau cursuri de pregătire pentru candidate pentru ca 
acestea să fie cât mai bine pregătite pentru participarea la concurs?  La cursurile de 
pregătire sau la instructaj participă  femei din poliţie?  

Participarea şi a femeilor şi a bărbaţilor în comisiile de înscriere / în comisiile de 
concurs este obligatorie?

Toţi membrii  comisiilor de înscriere /comisiilor de concurs au absolvit instructajul 
din domeniul egalităţii între sexe?

OBIECTIVUL: Senzibilizarea procesului de selecţie la problemele de egalitate 
între sexe
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Forurile competente  pentru elaborarea criteriilor de angajare au absolvit instructajul 
din domeniul egalităţii între sexe şi privind necesitatea accesului echitabil al locurilor 
de muncă pentru femei şi bărbaţi?  

În procesul de selecţionare se efectuează interogarea detaliată  a posibilei istorii 
privind încălcarea drepturilor omului, din perspectiva violenţei în familie sau a 
violenţei sexuale în rândul candidaţilor şi candidatelor?

Cota pentru femei, acolo unde  există, este interpretată ca minimul celor înscrişi?

S-a efectuat introducerea verificării rezultatelor instructajului, a rezultatelor în 
activitate, a evoluţiei în serviciu, anchete pentru femeile din poliţie, cu scopul 
evaluării  aplicării sistemului de cote?   

Femeile sunt proporţional reprezentate printre mentori?  

Gender sensibilizarea este o parte din instructajul pentru mentori?

Femeile sunt echitabil reprezentate printre aceia cărora li se oferă să participe la 
instructaj suplimentar?    

Există date privind identificarea numărului şi motivelor pentru care  femeile şi 
bărbaţii renunţă la instructaj sau la activitatea din poliţie? 
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OBIECTIVUL:  Consolidarea dezvoltării profesionale a femeilor din poliţie  



Educaţia angajaţilor pe tema egalităţii dintre sexe cu accent prioritar pe violenţa fondată 
pe diferenţa dintre sexe, reprezintă o parte din sistemul  instructajului  poliţienesc 
elementar sau al academiei de poliţie?

Există educaţia obligatorie şi continuă a tuturor angajaţilor de ambele sexe privind 
importanţa şi rolul poliţiei în lupta împotriva violenţelor fondate pe diferenţa dintre 
sexe?

Conducerea poliţiei ocupă o poziţie fermă împotriva stereotipelor privind diferenţa 
dintre sexe în activitatea curentă?  

Conducerea poliţiei ocupă o poziţie fermă şi preia măsuri împotriva poliţiştilor care 
au comis acte de violenţă fondate pe diferenţa dintre sexe?

A fost numită o persoană sau mai multe persoane în structurile de poliţie cu sarcina 
de promovare a problemelor legate de egalitatea între sexe?  

Aceasta este activitatea principală desfăşurată de către această persoană sau de 
către grupul de persoane? 

Există asociaţia femeilor în poliţie?  

Există comunicaţia cu mecanismele existente pentru egalitatea între sexe la nivel 
naţional pentru a se facilita un schimb mai bun de informaţii şi acces la cunoştiinţe? 

Participarea reprezentantelor de sex feminin, a femeilor în uniformă, la procesul 
de luare a deciziilor în ceea ce priveşte aspectul uniformelor şi al echipamentelor 
utilizate în activitate este obligatorie?

Sunt asigurate toaletele, sălile de echipare, băile şi capacităţile de cazare pentru 
femei – separate, în cadrul obiectelor de instructaj şi activitate?

Se foloseşte un limbaj gender sensibil, respectiv denumirile în formă feminină şi 
masculină?   

OBIECTIVUL: Facilitarea faptului ca avansarea în carieră să nu fie limitată, în 
cazul femeilor, de diverse bariere formale şi neformale 
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Există mecanisme pentru reclamarea hărţuirii sexuale la locul de muncă?

Angajaţilor le este cunoscută existenţa  unor astfel de mecanisme? 

Se utilizează aceste mecanisme?  

Angajaţii sunt stimulaţi să utilizeze aceste mecanisme? 

Conducerea adoptă  o poziţie fermă privind neacceptarea hărţuirii sexuale la locul 
de muncă, dă un exemplu prin conduita şi atitudinea  personală sancţionând autorii 
şi protejând victimele?

Condiţiile pentru avansarea în serviciu influenţează nefavorabil poziţia femeilor 
absente din motive de concediu de maternitate  (respectiv activitatea permanentă fără 
întreruperi într-un anumit interval de timp este considerată o condiţie pentru avansare)?  

Se practică organizarea unui briefing sau a unui instructaj scurt pentru femeile care 
se întorc la lucru din concediul de maternitate cu privire la modificările apărute pe  
perioada concediului de maternitate? 

Este asigurată beneficierea de condiţii speciale pentru femeile mame cu copii mici 
în legătură cu exonerarea de activităţi pe ture, transferul în afara domiciliului etc?                                                                                                                                             
                                                                                                                         

Părinţii copiilor mici pot beneficia de un program de muncă flexibil ( ex. jumătate 
de normă)?

Se acordă atenţia necesară în ceea ce priveşte planificarea turelor în cazul în care 
ambii soţi sunt angajaţi în poliţie şi au copil?

Promovarea obligaţiei şi a dreptului ambilor părinţi de a îngriji copiii se realizează 
în mod activ? 

Se stimulează taţii sau tutorii copiilor mici  pentru a beneficia de drepturile cu privire 
la îngrijirea copiilor?





INSTRUCTAJ DE BAZĂ
Candidaţii care aplică la  instructajul de bază             
Candidaţii admişi                                                      
Pragul pentru admitere
          
Renunţare (părăsire) 
Motivul renunţării la instructajul de bază 
 
Cursanţii care au absolvit cu succes programul  
instructajului de bază 
Note medii
Cei mai buni cursanţi (10%)
Cadrul didactic în instituţiile pentru educaţia 
de bază a poliţiei 
ACADEMIA DE POLIŢIE
Candidaţii care aplică   
Admişi
Pragul pentru admitere

Au absolvit
 
Media renunţării  pe an de studii 
 
Motivul renunţării 

În tabel se află lista tipurilor de date statistice în curs de colectare de către cel puţin un 
serviciu de poliţie din Europa de Sud-Est. În acest tabel puteţi găsi  prezentarea datelor 
statistice cheie care  ar  trebui să fie colectate, împărţite pe sexe, pentru a se promova  
sensibilitatea statisticii la promleme gender şi a se facilita analiza gender sensibilă.  Aceasta listă 
de întrebări nu este finală. Vă rugăm  să transmiteţi toate întrebările suplimentare considerate 
necesare pentru a fi incluse în această listă  prin e-mail la adresa: wpon@undp.org.

Anexa 2: STATISTICA GENDER 
SENSIBILĂ
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STATISTICA GENDER SENSIBILĂ

Indicator

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Pragul pentru admiterea femeilor şi pragul 

pentru admiterea bărbaţilor, pe an                                            

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an 

Prin formulare succintă a indica motivul  

renunţării pentru femei, bărbaţi,  împreună, pe an       

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, pe an

Privit ierarhic:  femei, bărbaţi, împreună

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Pragul pentru admiterea femeilor şi  pragul  

pentru admiterea bărbaţilor, pe an 

Numărul  studenţilor absolvenţi anual: femei, 

bărbaţi, împreună, pe an 

Numărul studenţilor pe an  de studii: femei, 

bărbaţi, împreună, pe an

Prin formulare  succintă a indica motivul 

renunţării  pe ani de studii pentru: femei, bărbaţi,  

împreună, pe an

Tip de date 



Note
Cei mai buni studenţi (10%)
Cadrul didactic

ANGAJAREA
Candidaţii care aplică pentru o anumită poziţie 

Angajaţi după rang
Cadrele poliţiei după rang  
Mentori
Rata de renunţare la activitatea din poliţie 

Motivele de renunţare la  activitatea din poliţie

Proceduri disciplinare
Tipul de proceduri disciplinare
Rezultatul procedurilor disciplinare
Cazurile de hărţuire sexual ă reclamate
Rezultatul  cazurilor de hărţuire sexuală 
reclamate
Cadrele poliţiei care frecventează instructajul 
suplimentar 

STATISTICA GENDER SENSIBILĂ

Indicator

Media pentru: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, pe an

Privit ierarhic: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună; sexul 

candidatului ales, pe an 

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună (primul an de 

serviciu; 2–5 ani de serviciu ; 5–10 ani de serviciu; 

peste 10 ani de serviciu în poliţie)

Motivele: femei, bărbaţi (primul an e serviciu; 

2–5 ani de serviciu ; 5–10 ani de serviciu; peste 

10 ani de serviciu în poliţie)

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Tip: femei, bărbaţi, pe an

Tip: femei, bărbaţi, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Tip:  femei, bărbaţi, pe an

Număr: femei, bărbaţi, împreună, pe an

Tip de date 
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Anexă 3: CUM A FOST CREAT GHIDUL

AUTORII GHIDULUI   

Reţeaua de Femei Poliţişti din Europa de Sud-Est  (WPON) a fost înfiinţată în  luna 
noiembrie a anului 2010 în Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, sub auspiciile Asociaţiei Şefilor 
de Poliţie din Europa de Sud-Est.

La reuniunea constitutivă au participat reprezentantele nominalizate de către serviciile 
de poliţie din Albania, BşiH – Federaţia, BşiH – Republica Srpska, Bulgaria, Muntenegru, 
Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Moldova şi Serbia.  WPON a fost instituit 
prin suportul  Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul de control 
armament de tir şi uşor din Europa de Est şi Europa de Sud-Est (UNDP/SEESAC), care 
exercită funcţia de Secretariat WPON în cadrul proiectului „Suportul fortificării principiului 
de egalitate între sexe în practica poliţienească din Europa de Sud-Est“. Financiar proiectul 
a fost susţinut de către Ministerul Afacerilor Interne al Norvegiei,  Ajutorul de Dezvoltare 
Elveţian şi UNDP.  

În Asociaţia Şefilor de Poliţie din Europa de Sud-Est problema eficienţei poliţieneşti şi relaţionat 
la aceasta egalitatea între sexe ocupă un loc de frunte pe lista priorităţilor. Directorii poliţiei din 
Europa de Sud-Est au recunoscut însemnătatea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU 
referitoare la femei, pace şi securitate din anul 2000 şi au susţinut instituirea Reţelei Femeilor 
Poliţişti din Europa de Sud-Est, fiind conştienţi de rolul şi contribuţia pe care o au femeile în 
procesele  relaţionate la securitate şi atingerea păcii.  Pe lângă aceasta, şi alte documente 
internaţionale apelează la egalitatea între sexe şi ameliorarea drepturilor omului pentru 
femei, printre acestea şi Convenţia  ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
femei  (1979), care obligă statele membre “să elimine discriminarea femeilor în viaţa politică şi 
publică din ţară şi să asigure femeilor dreptul de a participa în condiţii echitabile ca şi bărbaţii 
la formularea şi punerea în practică a politicii guvernamentale şi de a deţine şi îndeplini toate 
funcţiile publice la toate nivelele de putere”.     Un parteneriat adevărat între femei şi bărbaţi în 
conducerea activităţilor publice este o premisă pentru realizarea democraţiei în conformitate 
cu Declaraţia Universală privind democraţia.  Societate democratică este societatea în care 
femeile şi bărbaţii sunt egali în drepturi la muncă, completându-se şi îmbogăţindu-se  reciproc, 
prin diferenţele lor.  Liniile directoare s-au dezvoltat  cu scopul de consolidare a capacităţii 
serviciilor de poliţie din Europa de Sud-Est pentru promovarea principiului de egalitate între 
sexe  şi de eficienţă în practica poliţienească. 

PROCESUL DE ELABORARE A GHIDULUI  

Reţeaua Femeilor Ofiţeri de Poliţie din Europa de Sud-Est  la prima sa reuniune anuală 
a dezvoltat planul de lucru conform căruia elaborarea liniilor directoare pentru practica 
poliţienească gender sensibilă este una din activităţile cheie în anul 2011. În baza 
recomandărilor cercetărilor regionale privind poziţia femeilor în serviciile poliţieneşti 
Instituirea Reţelei de Femei Ofiţeri de Poliţie  din Europa de Sud-Est – Rezultatele 
cercetărilor,  precum şi discuţia în cadrul prezentărilor publice a acestui raport la 
Belgrad, Sarajevo, Podgorica, Banja Luka, Zagreb, Sofia şi Chişinău care au avut loc 
în octombrie, noiembrie, decembrie 2010 şi în luna mai 2011, s-a adoptat hotărârea în 
baza căreia Reţeaua va formula recomandările practice şi aplicabile  pentru a ajuta 
Asociaţia Şefilor de Poliţie din Europa de Sud-Est în formularea activităţii pentru 
atragerea candidatelor de calitate pentru activitatea în poliţie, precum şi  menţinerea 
lor în serviciu şi dezvoltarea profesională a acestora.  
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Reţeaua Femeilor Ofiţeri de Poliţie  din Europa de Sud-Est se concentrează asupra 
recomandărilor direcţionate spre dezvoltarea continuă a efiecienţei şi a calităţii 
serviciilor pe care poliţia modernă  din secolul XXI îşi propune să le presteze în favoarea 
tuturor cetăţenilor de ambele sexe,  ceea ce se poate realiza prin forţă de muncă cu 
precădere bine instruită,  motivată şi utilizată în mod optim a poliţiştilor de ambele sexe 
în comunitatea locală şi sistemul ministerelor afacerilor interne în întregime. Pentru ca 
formularea acestor linii directoare  să fie întemeiată pe stări faptice precise şi maping-
ul bunelor practici existente în  regiune, reţeaua a dezvoltat un chestionar detaliat 
pentru membrii  SEPCA  privind  reglementările şi practicile existente în domeniul 
recrutării şi dezvoltării carierei pentru femei in poliţie.  Acest instrument are  în total  
52 de întrebări clasificate în câteva grupuri: angajarea/încadrarea în muncă – atragerea 
candidatelor şi candidaţilor, alegerea candidatelor şi a candidaţilor,  activitatea de 
mentor cu nou-angajaţii, politica menţinerii în serviciu, politica egalităţii între sexe, 
dezvoltarea şi promovarea profesională, precum şi anexele  cu date statistice accesibile  
privind femeile şi bărbaţii  angajaţi în serviciul de poliţie. 

Chestionarul completat a fost returnat  Secretariatului WPON de către ministerele 
afacerilor interne /serviciile de poliţie din toate ţările incluse în Reţea.  Câteva ministere 
ale afacerilor interne şi servicii de poliţie au nominalizat şi reprezentantele lor în 
grupul de lucru, care, cu suportul Consiliului Executiv WPON şi Secretariatului WPON, 
au analizat datele colectate.  Reuniunea grupului de lucru extins a avut loc din 29 
septembrie până la 1 octombrie 2011 în Arandjelovac, Serbia, având drept obiectiv ca 
în baza analizei chestionarelor şi discuţiei aprofundate  să elaboreze primul proiect de 
Ghid.   Secretariatul  WPON, în baza informaţiilor obţinute, a elaborat proiectul detaliat 
al documentului care a fost transmis membrelor spre o nouă examinare, pentru a se 
cristaliza forma finală prezentată în publicaţia de faţă.  
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SCRISOARE DE MULŢUMIRE
Mulţumim cu precădere Consiliului Executiv al Asociaţiei Şefilor de Poliţie din 
Europa de Sud-Est şi coordonatorilor şi coordonatoarelor lor la nivel naţional pentru 
sprijinul oferit Reţelei Femeilor Poliţişti din Europa de Sud-Est începând cu înfiinţarea 
acesteia. Mulţumim în special pentru transmiterea informaţiilor din chestionar în 
baza cărora a fost efectuată  analiza şi au fost formulate Liniile Directoare pentru 
practica poliţienească gender sensibilă.

Membrele şi membrii grupului de lucru pentru elaborarea Liniilor Directoare pentru anul  2011
Jelena Vasiljević, preşedinta Consiliului Executiv al Reţelei Femeilor Poliţişti din Europa 
de Sud-Est, MAI al Republicii Serbia
Lidija Pentavec, vice-preşedinta Consiliului Executiv al Reţelei Femeilor Poliţişti din 
Europa de Sud-Est,  MAI al Republicii Croaţia
Sanja Sumonja, membra Consiliului Executiv al Reţelei Femeilor Poliţişti din Europa de 
Sud-Est,  MAI al Republicii Srpska – BşiH
Antonina Kardasheva, MAI Bulgaria
Jovana Nišavić, Direcţia Poliţiei Muntenegru
Nurka Ganibegović, Direcţia Federală a Poliţiei, BşiH
Elena Vicol, MAI Moldova
Snežana Novović, MAI al Republicii Serbia
Biljana Lazarević, MAI al Republicii Serbia
Marija Šiljić, MAI al Republicii Serbia 
Snežana Vla, MAI al Republicii Serbia 
Tatjana Vasić, MAI al Republicii Serbia 
Vesna Nikolić, MAI al Republicii Serbia 
Danijela Spasić, MAI al Republicii Serbia 
Dr Ivan Zveržhanovski, UNDP/SEESAC
Bojana Balon, UNDP/SEESAC
Danijela Đurović, UNDP/SEESAC
Svetlana Đurđević Lukić, consultatoare independentă

Mulţumim cu precădere
Jane Townsley, preşedinta Asociaţiei Internaţionale a Femeilor în Poliţie
Julie Spence, membra Asociaţiei Britanice a Femeilor în Poliţie
Tatiana Ţurcan, MAI Moldova, Reţeaua Femeilor Ofiţeri de Poliţie din Europa de Sud-Est

Fotografiile utilizate în acest document au fost transmise de către Serviciile de poliţie membre SEPCA şi 
reprezintă femeile care desfăşoară diverse activităţi poliţieneşti în 8 ţări din Europa de Sud-Est.
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