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Consiliul Europei 
 
 

Recomandarea CM/Rec(2012)6 
a Comitetului de Miniştri a Statelor membre privind protecţia şi promovarea 

drepturilor femeilor şi fetelor cu dizabilităţi 
 

(adoptată de către Comitetul de Miniştri la 13 iunie 2012, în cadrul reuniunii 1145-a a 
Delegaţilor Miniştrilor) 

 
Comitetul de Miniştri, în temeiul articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei, 
 
Având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Declaraţia Naţiunilor 
Unite privind Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor (1993), Declaraţia de la Beijing 
(1995), Pactul Naţiunilor Unite privind Drepturile civile şi politice și Pactul privind 
Drepturile economice, sociale şi culturale (1966), Convenţia Naţiunilor Unite asupra 
Eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (1979) şi Protocolul său opţional 
(1999), Convenţia cu privire la Drepturile copilului (1989) şi Protocoalele sale opţionale 
(2000), Regulamentele Standard ale Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi (1993) şi Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi şi Protocolul său opţional (2006), care recunosc dreptul universal la egalitate în 
faţa legii şi protecţia împotriva discriminării; 
 
Avînd în vedere dispoziţiile relevante ale Convenţiei pentru Apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale (ETS n°5), în special articolul 14 ,,Interzicerea discriminării” al 
Protocolului său n° 12 (ETS n°177), în special articolul 1 ,,Interzicerea generală a 
discriminării” a Convenţiei Consiliului Europei privind Protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale (CETS n° 201) şi a Convenţiei Consiliului Europei 
privind Prevenirea şi Combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
(CETS n° 210); 
 
Avînd în vedere principiile consacrate în Carta Socială Europeană (ETS n°35) şi Carta 
Socială Europeană revizuită (ETS n°163), în special prin articolul 15 ,,Dreptul persoanelor 
cu dizabilităţi la autonomie, la integritate socială şi participarea la viaţa comunităţii”; 
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 Avînd în vedere dispoziţiile relevante ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi în ceea ce priveşte femeile cu dizabilităţi, în special articolul 6 
,,Femei cu dizabilităţi”, care evidenţiază măsurile ce urmează să fie luate pentru a asigura 
deplina dezvoltare, promovare şi emancipare a femeilor”; 
 
Reamintind că în Declaraţia de la Varşovia adoptată la cel de-al treilea Summit de către 
Şefii de State şi Guverne ale Consiliului Europei (2005), statele membre au afirmat ,,că o 
democraţie efectivă şi o bună guvernare la toate nivelurile sînt esenţiale pentru prevenirea 
conflictelor, promovarea stabilităţii, favorizarea progresului econimic şi social, şi prin urmare 
crearea unor comunităţi durabile, unde oamenii iși doresc să trăiască și să muncească,  în 
prezent şi în  viitor”, şi că aceasta poate fi realizată numai prin implicarea activă a 
cetăţenilor şi a societăţii civile; 
 
Ţinînd cont de acquis-ul Consiliului Europei, constituit în ultimii cincisprezece ani în 
domeniile egalităţii şanselor, non-discriminării şi a coeziunii sociale, ce include 
următoarele texte juridice: 
 

1. Recomandările şi rezoluţiile Comitetului de Miniştri: 
 

- Recomandarea Rec(85)2 privind protecţia juridică împotriva discriminării be bază de sex; 
- Recomandarea Rec(92)6 privind o politică coerentă pentru persoanele cu dizabilităţi; 
- Recomandarea Rec (98)14 privind abordarea integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi; 
- Recomandarea Rec (2002)5 privind protecţia femeilor împotriva violenţei; 
- Recomandarea Rec (2003)3 privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în 

procesul decizional public şi politic; 
- Recomandarea Rec (2004)10 privind protecţia drepturilor omului şi a demnităţii 

persoanelor cu tulburări psihice; 
- Rezoluţia ResAP(2005)1 privind protecţia adulţilor şi copiilor cu dizabilităţi împotriva 

abuzului; 
- Recomandarea CM/Rec(2005)5 privind drepturile copiilor care trăiesc în instituţii 

rezidențiale; 
- Recomandarea CM/Rec(2006)5 privind Planul de Acţiuni al Consiliului Europei pentru 

promovarea drepturilor şi deplinei participări ale persoanelor cu dizabilităţi în societate: 
îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor cu dizabilităţi în Europa 2006-2015; 

- Recomandarea CM/Rec(2007)13 privind abordarea integrată a egalităţii între femei şi 
bărbaţi în educaţie; 

- Recomandarea CM/Rec(2007)17 privind normele şi mecanismele de egalitate între femei 
şi bărbaţi; 

- Recomandarea CM/Rec(2008)1 privind includerea acţiunilor specifice de sănătate între 
bărbaţi şi femei; 

- Recomandarea CM/Rec(2009)3 privind monitorizarea protecţiei drepturilor omului şi a 
demnităţii persoanelor cu tulburări psihice; 

- Recomandarea CM/Rec(2009)6 privind îmbătrînirea şi dizablitatea în secolul 21: cadre 
durabile care să permită o mai bună calitate a vieţii într-o societate incluzivă; 

- Recomandarea CM/Rec(2009)8 privind ,,Realizarea participării depline datorită 
conceptului de Design Universal; 

- Recomandarea CM/Rec(2009)9 privind educaţia şi integrarea socială a copiilor şi tinerilor 
cu tulburări a spectrului de autism; 

- Recomandarea CM/Rec(2010)2 privind dezinstuţionalizarea copiilor cu dizabilităţi şi viaţa 
lor în colectivitate; 
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- Recomandarea CM/Rec(2010)10 privind rolul femeilor şi bărbaţilor în prevenirea şi 
soluţionarea conflictelor şi consolidarea păcii; 

- Recomandarea CM/Rec(2011)12 privind drepturile copiilor la servicii sociale prietenoase 
copiilor şi familiilor; 

- Recomandarea CM/Rec(2011)14 privind participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa 
politică şi publică; 
 

2. Recomandările şi rezoluţiile Adunării Parlamentare: 
 

- Recomandarea 1229 (1994) privind egalitatea drepturilor între bărbaţi şi femei; 
- Recomandarea 1371 (1998) privind abuzul și neglijarea copiilor; 
- Recomandarea 1413 (1999) privind reprezentarea egală în viaţa poltică; 
- Recomandarea 1450 (2000) privind violenţa împotriva femeilor în Europa; 
- Rezoluţia 1337 (2003)  privind migraţia legată de traficul de femei şi prostituţia; 
- Recomandarea 1592(2003) privind integrarea socială deplină a persoanelor cu dizabilităţi; 
- Recomandarea 1601 (2003) privind îmbunătăţirea condiţiilor pentru copiii abandonaţi în 

instituţii; 
- Rezoluţia 1464 (2005) cu privire la femei şi religie în Europa; 
- Recomandarea 1698 (2005) privind drepturile copiilor în instituţii: monitorizarea 

recomandării 1601 (2003) a Adunării Parlamentare; 
- Rezoluţia 1558 (2007) şi Recomandarea 1800 (2007) ,,Feminizarea sărăciei”; 
- Rezoluţia 1615 (2008) privind consolidarea capacității participative și autonomiei femeilor 

într-o societate modernă şi multiculturală; 
- Recomandarea 1853 (2008) privind implicarea bărbaţilor în realizarea egalităţii între 

femei şi bărbaţi; 
- Rezoluţia 1642 (2009) şi Recomandarea 1854 (2009) ,,Accesul la drepturi a persoanelor cu 

dezabilităţi  şi participarea deplină şi activă a acestora în societate”; 
- Rezoluţia 1669 (2009) şi Recomandarea 1872 (2009) ,,Drepturile fetelor de astăzi: 

drepturile femeilor de mâine”; 
- Rezoluţia 1662 (2009) ,,Acţiuni pentru combaterea actelor de violare a drepturilor omului  

în bază de gen, inclusiv răpirea femeilor şi fetelor”; 
- Recomandarea 1949 (2010) ,,Promovarea celor mai avansate legi în favoarea egalităţii 

între femei şi bărbaţi în Europa”; 
-  

3. Recomandările şi rezoluţiile Congresului autorităţilor locale şi regionale: 
 

- Rezoluţia 85 (1999) şi Recomandarea 68 (1999) privind participarea femeilor în viaţa 
politică în regiunile europene; 

- Rezoluţia 134 (2002) şi Recomandarea 111 (2002)  privind dreptul individual la vot al 
femeilor: o exigenţă democratică; 

- Rezoluţia 176 (2004) şi Recomandarea 148 (2004) privind abordarea integrată a egalităţii 
între femei şi bărbaţi la nivele locale şi regionale: o strategie pentru promovarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi în oraşe şi regiuni; 

- Rezoluţia 279 (2009) şi Recomandarea 260 (2009) privind ,,Combaterea violenţei 
domestice împotriva femeilor”; 

- Rezoluţia 303 (2010) şi Recomandarea 288 (2010) ,,Pentru o egalitate gender durabilă în 
viaţa politică regională şi locală; 
 
Avînd în vedere, în special, Recomandarea Rec(2006)5 a Comitetului de Miniştri a statelor 
membre privind Planul de Acţiuni al Consiliului Europei pentru promovarea drepturilor şi 
participării depline a personelor cu dizabilităţi în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii a 
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persoanelor cu dizabilităţi în Europa 2006-2015, inclusiv paragraful 4.2 ,,Femeile şi fetele 
cu dezabilităţi”, partea ,,Aspecte transversale”, în termenii căruia ,,barierele care împiedică 
femeile cu dizabilităţi de a se bucura de drepturile lor, în acelaşi mod ca şi alţi bărbaţi şi 
femei” trebuie să fie eliminate în domeniile, precum: ,,relaţiile între persoane, dreptul de a 
deveni părinţi, viaţa de familie, viaţa sexuală, protecţia împotriva violenţei şi abuzului”, iar 
Statele membre trebuie să preia măsuri adecvate pentru a garanta femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi ,,egalitatea de şanse pentru participarea la viaţa politică şi publică, educaţie, 
formare/instruire, ocuparea forţei de muncă, viaţa socială şi culturală; 
 
Reamintind că aspectul transversal susmenţionat subliniază importanţa încurajării 
participării tuturor cetăţenilor în societate, trebuie luată în considerare diversitatea 
membrilor societăţii, pentru aefectua elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor şi 
măsurilor care să permită ,,garantarea unui echilibru de şanse egale între femeile şi 
bărbaţii cu dizabilităţi”; 
 
Întrucît cele 15 linii de acţiune ale Planului de Acţiuni a Consiliului Europei cu privire la 
persoanele cu dizabilităţi (Rec(2006)5) sînt complementare şi stipulează toate obiectivele 
specifiсe pentru a construi societăţi inclusive şi participative, respectînd drepturile 
fundamentale ale tuturor membrilor în diversitatea lor; 
 
Întrucît acest obiectiv nu poate fi atins fără a implica persoanele cu dizabilităţi în realizarea 
sa, în special femeile şi fetele cu dizabilităţi, indiferent de tipul de dizabilitate ar avea. 
Această implicare presupune acţiuni pozitive întreprinse de statele membre în favoarea 
persoanelor cu dizabilităţi, ce ar consta în realizarea ajustărilor rezonabile necesare şi 
stabilirea garanţiilor juridice, care le-ar permite exercitarea drepturilor în condiţii de 
egalitate şi nediscriminare; 
 
Convinși că în toate domeniile relevante de acţiune, la nivel internaţional, naţional, regional 
şi local, trebuie aplicată o abordare bazată pe drepturile omului, care sînt universale, 
indivizibile şi interdependente, şi că Statele membre au la dispoziţie mai multe mijloace 
pentru a acţiona, ştiind că nu există o metodă unică şi dovedită pentru a lupta împotriva 
discriminării; 
 
Recunoscând că în ceea ce priveşte integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi, dreptul 
internaţional a cunoscut o evoluţie conceptuală şi metodologică îndelungată de la sfirşitul 
secolului al XX-lea, în măsura în care persoanele cu dizabilităţi nu mai sînt considerate ca 
pacienţi sau obiecte de caritate, dar ca titulari de drepturi depline, care atunci când se 
confruntă cu obstacole sociale sau bariere de mediu, acestea pot fi împiedicate de la  
participarea în societate. 
 
Recunoscând faptul, că ține de responsabilitatea guvernelor Statelor membre de a 
identifica şi elimina toate obstacolele care impiedică participarea femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi în societate şi de a evita apariţia unor noi obstacole, în calea spre asigurarea 
drepturilor egale şi democratice tuturor persoanelor, prin recunoașterea faptului, că 
societatea  în întregime ar trebui să beneficieze de diversitate şi participarea egală a 
tuturor; 
 
Considerând faptul, că acţiunile interguvernamentale privind participarea persoanelor cu 
dizabilităţi la nivel naţional, local şi regional, ce au fost întreprinse de la adoptarea Planului 
de Acţiuni al Consiliului Europei privind Persoanele cu Dizabilităţi (2006-2015) 
(Rec(2006)5) şi Raportul de revizuire de termen mediu din 2010 privind punerea în 
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aplicare a acestui plan, au scos în evidenţă o serie de probleme, ce trebuie abordate în 
contextul unei recomandări specifice statelor membre, în ceea ce priveşte aspectul 
transversal ,,Femei şi fete cu dizabilităţi”, 
 
Recomandă guvernelor Statelor membre: 
 

1. Să îşi continue eforturile pentru a atinge obiectivele Planului de acţiuni al Consiliului 
Europei privind persoanele cu dizabilităţi 2006-2015, în special cele menţionate în aspect 
transversal ,,Femeile şi fetele cu dizabilităţi”, şi de a introduce un mecanism care le-ar 
permite să monitorizeze şi să evalueze punerea în aplicare la nivel naţional a măsurilor 
prevăzute de acesta, precum şi dispoziţiile prezentei recomandări. 
 

2. De a întreprinde măsurile legislative adecvate precum şi alte acţiuni pozitive pentru a 
încuraja participarea femeilor şi fetelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii, ca cetăţeni, 
care beneficiază de egalitatea de drepturi şi obligaţii, în special ţinînd cont de domeniile 
următoare, incluse în Anexa prezentei recomandări: 
 

1. Egalitate şi legislaţie antidiscriminatorie, 
2. Cercetări şi date statistice, 
3. Participarea la viaţa politică şi publică, precum şi la procesul decizional, 
4. Educaţie şi formare, 
5. Angajarea în muncă şi situaţia economică, 
6. Îngrijirea sănătăţii şi reabilitarea, 
7. Acces la protecţie socială şi servicii în comunitate, 
8. Drepturi reproductive şi sexuale, maternitate şi viaţa de familie, 
9. Acces la justiţie şi protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului, 
10. Participarea la viaţa culturală şi sportivă, timp liber şi turism, 
11. Sensibilizarea şi schimbarea atitudinilor; 

 
 

3. Să iniţieze și/sau să continue evaluarea participării femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, 
precum şi impactul participării acestora asupra nivelului naţional, regional şi local, 
consolidând în acelaşi timp cooperarea dintre factorii de decizie, cercetători, instituţii 
universitar-academice şi ONG-uri în ţările lor respective, pentru a obţine informaţii şi 
statistici fiabile şi comparabile, precum şi de a colecta exemple de bune practici; 
 

4. De a consolida cooperarea statelor membre în cadrul Consiliului Europei prin schimbul de 
bune practici şi dezvoltarea activităţilor şi reţelelor interguvernamentale în scopul creării 
condiţiilor favorabile privind includerea tuturor persoanelor cu dizabilităţi în viaţa 
comunităţii şi garantarea unei egalităţi de drepturi şi şanse; 
 

5. De a traduce prezenta recomandare în limbile lor oficiale, inclusiv în formate accesibile, 
folosind echivalentele termenului recunoscut la nivel internaţional de ,,persoane cu 
dizabilităţi”, şi de a circula și propaga Recomandarea și Planul de acţiuni al Consiliului 
Europei privind persoanele cu dizabilităţi (Rec(2006)5), către: 
 

- Autorităţile administrative naţionale, regionale şi locale, 
- Partide politice, 
- Organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi, organizaţii care lucrează în favoarea persoanelor 

cu dizabilităţi şi alte organizaţii guvernamentale, 
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- Instituţii naţionale pentru apărarea drepturilor omului, birourile de mediatori şi instanţele 
pentru promovarea egalităţii, 

- Mass-media, 
- Alte părţi interesate; 

 
6. De a implica femeile şi fetele cu dizabilităţi, prin intermediul organizaţiilor care le 

reprezintă, la răspândirea şi punerea în aplicare/ implementarea prezentei recomandări; 
 

7. De a integra dimensiunea de egalitate dintre femei şi bărbaţi în toate politicile în favoarea 
persoanelor cu dizabilităţi; 
 

8. De a lansa programe de informare şi sensibilizare pentru publicul larg, femei şi fete cu 
dizabilităţi, familiile lor, prietenii lor, grupuri profesionale, lumea afacerilor şi factorii de 
decizie politică; 
 

9. De a aplica orientările relevante fără părtinire în diverse domenii, cum ar fi sănătatea, 
educaţia, ocuparea forţei de muncă, orientarea şi formarea profesională, protecţia socială şi 
servicii sociale, planificare urbană şi construcţie, pentru participarea deplină şi integrarea 
femeilor şi fetelor cu dizabilităţi în societate. 
 
Anexă la Recomandarea CM/Rec(2012)6 
 
Prezenta anexă are drept obiectiv, de a propune principii şi măsuri de consolidare și 
participare deplină şi activă a femeilor şi fetelor cu dizabilităţi în societate, în țările 
membre ale Consiliului Europei. S-a constatat că femeile şi fetele cu dizabilităţi pot deveni 
obiectul discriminărilor multiple din cauza dizabilității şi pe bază de gen. Scopul propus 
este de a realiza garantarea unei egalităţi depline, participare în cadrul societăţii și acces la 
toate drepturile,  pentru a se bucura de acestea pe picior de egalitate cu ceilalţi. 
 

1. Egalitate şi legislaţie antidiscriminatorie 
 

i. Statele membre trebuie să elaboreze legislaţia națională, politici şi programe naţionale, cu 
participarea femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, însoţite de mijloace eficiente pentru 
evaluarea și punerea acestora în practică. 
 

ii. Statele membre trebuie sistematic şi conform unei abordări integrate a egalităţii dintre 
femei şi bărbaţi, să integreze dimensiunea egalităţii dintre sexe în toate textele legale, 
politicile şi programele pentru persoanele cu dizabilităţi şi să i-a în considerare, în special 
aspectele legate de femeile şi fetele cu dizabilităţi, în legislaţie, politicile şi programele 
referitoare la egalitatea între bărbaţi şi femei, pentru a se asigura că necesităţile femeilor şi 
fetelor cu dizabilităţi sînt luate în considerare. 
 

iii. Statele membre trebuie să se asigure că legislaţiile lor, politicile şi programele naţionale, 
corespund necesităţilor femeilor şi fetelor cu dizabilităţi şi includ dimensiunea egalităţii 
între femei şi bărbaţi. 
 

iv. Toate instanţele ce intervin în domeniile de sănătate, educaţie, ocuparea forţei de muncă, 
orientare şi formare profesională, protecţie socială, servicii sociale, urbanism şi construcţii, 
trebuie să fie instruite, la niveluri relevante, în diverse State membre, pentru a asigura că 
toate femeile şi fetele cu dizabilități, în măsura posibilă, au acces sistematic la toate formele 
de servicii ordinare. Structurile speciale şi echipamentele nu trebuie să fie utilizate, dacă nu 
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se poate recurge la structurile ordinare, chiar şi atunci cînd toate măsurile de adaptare şi 
însoţire posibile au fost preluate. 
 

v. Atenţie deosebită trebuie acordată femeilor în vârstă cu dizabilităţi. 
 

2. Cercetări, date şi statistici 
 

i.  Autorităţile naţionale şi toate alte instanţe relevante trebuie să asigure ca datele statistice 
privind persoanele cu dizabilităţi să fie dezagregate în funcţie de sex, iar cercetările şi 
studiile să fie efectuate cu scop de a înţelege mai bine situaţia femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi. Efectele combinate ale cauzelor dizabilității şi apartenenţei la sexul feminin, 
trebuie să fie corelate din punct de vedere statistic. 
 

ii. Statisticile trebuie să fie repartizate în baza principiului de sex şi analizate pentru a măsura 
impactul politicilor asupra femeilor şi fetelor cu dizabilităţi. Datele trebuie să fie bine 
definite, pentru a evalua progresele înregistrate şi a defini factorii care influenţează gradul 
de participare a femeilor şi fetelor cu dizabilităţi. 
 

iii. Cercetările trebuie preluate pentru a investiga și evalua situaţia femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi, care îngrijesc membrii familiilor lor, și trebuie preluate măsuri de protecţie 
particulară în cazul femeilor şi fetelor cu dizabilități, unde este necesar.   
 

iv. Studii specifice trebuie efectuate privind violenţa împotriva femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi, pentru a înţelege mai bine cauzele şi a identifica măsuri mai eficiente de 
combatere a actelor de violență. 
 

v. Dacă problemele privind femeile sau problematica aspectului gender devin obiectul 
cercetărilor sau al investigațiilor și măsurilor specifice, atenţie specială va fi acordată 
situaţiei femeilor şi fetelor cu dizabilităţi. 
 

3. Participarea la viaţa politică, publică şi la procesul decizional 
 

i. Toate autorităţile din Statele membre trebuie să asigure tuturor femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi şi/sau reprezentanţilor lor legali şi/sau organizaţiilor care le reprezintă, că sînt 
consultate şi acestea joacă un rol deosebit în elaborarea legislaţiilor, politicilor şi 
programelor pentru femei în toate domeniile, prin urmare, să ia în considerare şi să ţină 
cont de părerea acestora. 
 

ii. Toate autorităţile trebuie să se asigure că femeile şi fetele cu dizabilităţi sînt reprezentate 
într-un mod echilibrat în organizaţiile publice. 
 

iii. Această abordare de reprezentare echilibrată trebuie aplicată ori de cîte ori situaţia 
personală a unei femei sau a unei fete cu dizabilităţi este evaluată, fie cu intervenţia unei 
autorităţi sau a unui profesionist (de exemplu într-o decizie de admitere la un program de 
readaptare profesională sau într-un cadru de furnizare a asistenţei medicale, în special, 
privind sănătatea reproducerii), sau să fie luată în considerare la orice decizie care poate 
afecta viaţa privată a persoanei. 
 

iv. Femeile cu dizabilităţi trebuie să fie încurajate pentru a lua parte la procesele electorale şi 
la procedura de votare şi trebuie să primească informaţii privind importanţa participării 
lor, într-un format accesibil şi în mediul lor obişnuit de trai. 
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v. Trebuie încurajate grupurile de sprijin, precum şi organizaţiile şi reţelele de femei şi copii 

cu dizabilităţi la nivel naţional, regional şi local. Trebuie să fie puse la dispoziţia acestora 
mijloacele existente, inclusiv, resursele financiare, de locaţie, mijloacele de transport sau 
serviciile de îngrijire a copiilor sau a altor persoane la întreţinere. 
 

vi. Măsurile luate pentru a spori participarea femeilor şi fetelor cu dizabilităţi la viaţa 
comunităţii şi la viaţa politică, trebuie să ia în considerare și necesitatea participării 
femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, care reprezintă un avantaj pentru întreaga societate. 
 

vii. Femeile şi fetele cu dizabilităţi trebuie să fie instruite în luarea deciziilor şi apărarea 
drepturilor lor. Programele de formare în domeniul tehnologiei informaţiilor şi Internet 
trebuie puse în aplicare pentru femei şi fete cu dizabilităţi pentru a le permite să participe 
mai uşor în societate.  
 

4. Educaţie şi formare 
 

i. Serviciile de consiliere, instituţiile şcolare şi universitare, serviciile de formare profesională 
şi factorii de decizie, formatorii în domeniul educaţiei şi reabilitării profesionale, trebuie să 
fie corect informaţi şi pregătiţi, în scopul de a întreprinde măsurile necesare pentru ca 
femeile şi fetele cu dizabilităţi să beneficieze de educaţie şi pregătire profesională pentru o 
viaţă activă, care le-ar oferi împlinire, dezvoltare şi independenţă. Tot personalul 
instituţiilor de învăţămînt trebuie să fie sensibilizat, instruit şi format pentru a evita şi a 
respinge orice formă de prejudiciere preconcepută şi pentru a lupta împotriva tuturor 
prejudecăţilor deţinute împotriva femeilor şi fetelor cu dizabilităţi și/sau a familiilor 
acestora. 
 

ii. Trebuie incurajată crearea organismelor consultative în domeniul educaţiei şi formării, 
acordînd o atenţie specială femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, inclusiv persoanelor care au 
obținut dizabilitatea la vîrsta maturităţii. 
 

iii. Instituţiile şcolare şi universitare, precum centrele de formare profesională trebuie să fie 
încurajate pentru a oferi sprijin studenţilor cu dizabilităţi, în scopul promovării participării 
lor, acordînd o atenţie specială studentelor. 
 

iv. Femeile şi fetele cu dizabilităţi trebuie să fie orientate către o pregătire eficientă în toate 
sectoarele profesionale, care le-ar oferi accesul la locuri de muncă sau poziţii avantajoase 
din punct de vedere al remunerării financiare, capabile să asigure independenţa lor şi 
egalitatea de şanse  şi să utilizeze pe deplin competenţele fiecăruia. 
 

v. Femeile şi fetele cu dizabilităţi trebuie să poată urma cursuri de educaţie sexuală şi de 
sănătate a reproducerii, să aibă posibilitatea de a participa la programe de formare privind 
autoapărarea  şi dezvoltarea respectului de sine, în cazul în care doresc acest lucru. 
 

vi. Programele de formare profesională trebuie să fie elaborate şi puse în aplicare ţinînd cont 
de necesităţile speciale ale femeilor şi fetelor cu dizabilități. 
 

vii. Măsurile proactive şi direcţionate trebuie să fie întreprinse pentru a încuraja informarea şi 
promovarea oportunităților femeilor şi fetelor cu dizabilităţi pentru misiunea de a relua 
studiile sau formarea profesională și reveni în câmpul educațional și de finalizare a  
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instruirii, în special pentru femeile și fetele cu dizabilități în condiții foarte dezavantajate, 
de exemplu, în condițiile de izolare a lor. 
 

viii. Programe de formare/instruire în domeniul tehnologiei informaţionale şi Internet trebuie 
să fie puse în aplicare pentru femei şi fete cu dizabilităţi  pentru a le permite accesul la 
educaţie şi formare la toate nivelurile, precum și la  învăţămîntul pe întreaga durată a vieţii. 
 

5. Ocuparea forţei de muncă şi situaţia economică 
 

i. Toate serviciile legate de ocuparea forţei de muncă, angajatorii, formatorii, agenţiile, 
colegiile şi sindicatele trebuie să fie conştienţi de nevoile femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, 
de a fi în măsură să înţeleagă, să accepte şi să promoveze drepturile acestora de a obţine şi 
de a păstra un loc de muncă corespunzător cu capacităţile lor. 
 

ii. Autorităţile publice trebuie să dea exemplu prin angajarea femeilor cu dizabilităţi. 
 

iii. Serviciile de orientare profesională trebuie să ofere femeilor cu dizabilităţi o gamă largă de 
oportunităţi de angajare. 
 

iv. Angajatorii trebuie să facă ajustări rezonabile pentru a oferi locuri de muncă accesibile 
pentru femei şi fete cu dizabilităţi de a pune în aplicare, în măsura posibilităţilor, a diverse 
dispoziţii cum ar fi munca la domiciliu, prelungirea termenului prevăzut pentru efectuarea 
unei sarcini, orar de muncă flexibil sau cu orar de muncă parțial. 
 

v. Sistemele și mecanismele de susținere pentru ocuparea forţei de muncă, inclusiv a cotelor 
de angajare, trebuie să fie adaptate, după caz, la necesităţile femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi şi evaluate în funcţie de efectele lor benefice asupra situaţiei ocupării în câmpul 
muncii a femeilor cu dizabilităţi. 
 

vi. Măsurile privind piaţa forţei de muncă, vizînd în special femeile cu dizabilităţi, în particular 
cele care au nevoie de un grad ridicat de sprijin, trebuie susținute și dezvoltate. 
 

6. Îngrijirea sănătăţii şi reabilitare 
 

i. Femeile şi fetele cu dizabilităţi nu trebuie să fie discriminate din cauza dizabilității, privind 
aspectul accesului la diagnostic, tratament sau reabilitare. 
 

ii. Spitalele care admit și oferă servicii de spitalizare femeilor şi fetelor cu dizabilităţi trebuie 
să se asigure la fel, ca învăţămîntul sau studiile pe perioada spitalizării acestora să nu fie 
întrerupte. 
 

iii. Posibilitatea de a-şi întreţine copiii sau alte persoane aflate la  întreţinere, precum şi 
accesul la mijloacele de transport de care au nevoie, trebuie să fie garantate femeilor şi 
fetelor cu dizabilităţi, care preiau cursuri de formare, în particular,  în caz de reabilitare. 
 

iv. Echipamentul şi aparatajul necesar, precum sunt schemele de examinare ginecologice și 
mamografie, trebuie să fie disponibil și adaptat la necesităţile femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi. 
 

v. Femeile şi fetele cu dizabilităţi nu pot fi subiectul efectuării tratamentelor medicale 
obligatorii sau să le fie impusă participarea la experimente.  
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vi. Reabilitarea profesională a femeilor şi fetelor cu dizabilităţi este un domeniu, în care 

discriminarea, cu referire la aplicarea regulamentelor legale, este o problemă specială. Iata 
de ce personalul trebuie să fie instruit de a combate prejudicierea în procesul de reabilitare 
profesională, iar însăși femeile și fetele cu dizabilități  trebuie să fie implicate activ şi 
cointeresate de ași exprima clar alegerea lor.   
 

7. Accesul la protecţia socială şi la servicii sociale de comunitate 
 

i. Este necesar a acorda asistență suplimentară femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, inclusiv 
pentru supravegherea copiilor sau a altor persoane aflate la întreţinere, asigurarea cu 
transport până la locul de muncă şi acces la un îngrijitor personal, pentru ca acestea să 
poată munci. 
 

ii. Autorităţile naţionale trebuie să se asigure că sunt alocate resurse adecvate pentru 
finanţarea serviciilor de îngrijire, la necesitate, a femeilor și fetelor cu dizabilități. 
 

iii. Dreptul la asistență cu transport, adaptarea vehiculelor, îngrijirea copilului sau altor 
persoane aflate la întreţinere, nu trebuie să fie restricționată în cazul femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi ce exercită o activitate remunerată, însă serviciile trebuie să fie disponibile în 
măsură egală femeilor şi fetelor cu dizabilităţi pentru a facilita implicarea acestora în 
activităţi de voluntariat şi a le permite participarea în viața societății, în general. 
 

iv. Autorităţile naţionale trebuie să reformeze sistemele de securitate socială pentru a elimina 
discriminarea indirectă împotriva femeilor şi fetelor cu dizabilităţi. Persoanele care 
gestionează sistemele de securitate socială trebuie să fie instruiţi în aşa fel, încât acestea să 
nu introducă ei însăși noi forme de discriminare. 
 

v. Autorităţile trebuie să se asigure că sînt organizate instruiri, care au menirea sensibilizării 
problemelor gender şi să fie asigurate îngrijitorilor personali ai femeilor şi fetelor cu 
dizabilităţi. 
 

vi. Femeile cu dizabilităţi ce angajează unul sau (mai mulţi) îngrijitori trebuie să fie special 
instruite privind aspectul egalităţii gender, oportunităților egale între femei şi bărbaţi, și în 
ceea ce priveşte rolul lor în calitate de angajator. 
 

8. Drepturi sexuale şi reproductive, dreptul la maternitate şi viaţa de familie 
 

i. Dreptul femeilor şi fetelor cu dizabilităţi la sexualitate trebuie să fie garantat. 
 

ii. Părinţii fetelor cu dizabilități trebuie să fie informaţi şi instruiţi cu privire la aspectele 
legate de identitatea sexuală a acestora din urmă. 
 

iii. Lecțiile de educaţie sexuală trebuie să includă subiecte și aspecte ale sexualităţii femeilor şi 
fetelor cu dizabilităţi, acolo, unde este cazul.  
 

iv. Deciziile luate de către femeile și fetele cu dizabilităţi în ceea ce priveşte drepturile lor 
sexuale şi reproductive trebuie să fie luate în considerare, în aceiași măsură cum sunt luate 
în cont deciziile luate de către alte persoane. 
 

v. În ceea ce priveşte maternitatea, alegerile femeilor cu dizabilităţi trebuie să fie respectate. 
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vi. Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să fie instruiţi pentru a acorda asistența și 

îngrijirile necesare femeilor cu dizabilităţi în aspectul sexualităţii, sănătăţii reproductive şi 
a maternităţii, precum şi să accepte preferinţele lor privind maternitatea, în conformitate 
cu legislaţia naţională. 
 

vii. Este necesar a prelua măsurile eficiente împotriva sterilizării forţate a femeilor și fetelor cu 
dizabilităţi şi împotriva avorturilor forţate. 
 

viii. Femeile cu dizabilităţi trebuie să aibă dreptul de a exercita responsabilităţi cu referire la 
creșterea și educaţia copiilor, tutelă și curatelă, custodie şi adopţie a copiilor, sau 
îndeplinirea altor roluri similare, dacă aceste concepte sînt prevăzute în legislaţia 
naţională. O asistență corespunzătoare trebuie să fie pusă la dispoziția acestora. În toate 
cazurile, trebuie să fie respectat interesul suprem al copilului. 
 

ix. În cadrul unor proceduri legale, dizabilitatea nu trebuie să fie utilizată niciodată pentru 
justificarea separării băieţilor sau fetelor de mama lor cu dizabilitate. Orice asistenţă 
solicitată de mamele cu dizabilități, necesară pentru exercitarea rolului de mamă, trebuie 
să fie furnizată în funcţie de nevoile individuale şi personale şi în interesul suprem al 
copilului. 
 

9. Accesul la justiţie şi protecţia împotriva violenţei şi abuzului 
 

i. Guvernele trebuie să se asigure că sînt luate măsuri eficiente pentru a lupta împotriva 
violenţei împotriva femeilor şi fetelor cu dizabilităţi atât la domiciliu, cât şi în afară. 
 

ii. Femeile şi fetele cu dizabilităţi trebuie să înveţe a cunoaşte şi a respecta integritatea lor 
fizică şi psihologică, să recunoască violenţa şi abuzul, pentru a se apăra şi ași afirma 
drepturile în cazul violenţei sau abuzului, şi să raporteze aceste cazuri. 
 

iii. Personalul angajat pentru a oferi sprijin şi asistenţă victimelor violenţei şi abuzului, trebuie 
să fie conştient de nevoile specifice femeilor şi fetelor cu dizabilităţi şi trebuie să fie instruit 
a trata și acționa în cazurile anunțate de violenţa și/sau abuz, săvârşite împotriva femeilor 
şi fetelor cu dizabilităţi. 
 

iv. Instituţiile trebuie să prevină violenţa şi maltratarea/abuzul. În cazurile de violenţă şi abuz 
dovedit, instituţiile trebuie să ţină la evidenţă astfel de incidente. Măsurile de securitate şi 
de supraveghere în instituţii trebuie să fie obligatorii şi să se aplice riguros. 
 

v. În cazurile de violenţă şi maltratare, femeile şi fetele cu dizabilităţi, inclusiv cele ce sînt 
susţinute de către o instituţie sau cele într-o situaţie de dependenţă sau primejdie, trebuie 
să poată obţine un ajutor imediat şi o asistenţă corespunzătoare şi să aibă acces, dacă este 
necesar, la o susţinere psihologică sau servicii de sănătate corespunzătoare necesităţilor 
lor sau măsuri de securitate. 
 

vi. Casele de plasament sau adăposturi pentru femeile şi fetele, care au fost victime ale 
violenţei şi maltratării, trebuie să fie pe deplin accesibile femeilor şi fetelor cu dizabilităţi. 
 

10. Participarea la viaţa culturală, sportivă, timp liber şi turism 
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i. Autorităţile publice, inclusiv cele la nivel local, trebuie să întreprindă măsurile adecvate 
pentru a permite femeilor şi fetelor cu dizabilităţi de a participa la viaţa culturală, sportivă, 
de a avea timp liber şi de a practica turismul, atât ca actori, cât  şi spectatori. 
 

ii. Femeile şi fetele cu dizabilităţi trebuie să aibă posibilitatea de participare la activităţi 
artistice, culturale, sportive şi turistice de la vîrsta preşcolară şi de-a lungul vieţii. 
 

iii. Guvernele trebuie să se asigure că sunt luate măsuri pentru a creşte rata de participare a 
femeilor și fetelor cu dizabilităţi în domeniul culturii, sportului, odihnă şi turism. 
 

iv. Guvernele trebuie să încurajeze mass-media pentru a creşte acoperirea mediatică privind 
sportul feminin la un nivel al atleţilor ordinari, cât și la nivelul atleţilor de nivel înalt. 
 

11. Sensibilizare şi schimbarea atitudinilor 
 

i. Programele de informare şi sensibilzare privind femeile şi fetele cu dizabilităţi trebuie puse 
în aplicare la toate nivelurile pentru publicul larg, familii, prieteni, rudele femeilor şi fetelor 
cu dizabilităţi, grupuri profesionale, lumea afacerilor şi, în special,  factorilor de decizie 
politică. Acţiunile de informare şi sensibilizare trebuie să se desfăşoare cu participarea 
femeilor şi fetelor cu dizabilităţi. 
 

ii. Guvernele trebuie să ia măsuri privind sensibilizarea mass-media publică şi privată în 
scopul de a oferi o imagine pozitivă femeilor şi fetelor cu dizabilităţi şi pentru a combate 
stereotipurile şi prejudecăţile. Acest lucru este valabil pentru anunţurile publice şi private 
în domeniul relaţiilor publice şi marketing. 
 

iii. Toate iniţiativele de a schimba atitudinea şi comportamentul faţă de femei şi fete cu 
dizabilităţi, trebuie să se axeze pe experienţa şi expertiza tuturor părţilor co-interesate, în 
special organizaţiile care reprezintă interesele femeilor şi fetelor cu dizabilităţi. 
 
 


