
 

 

 

APEL PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI 

de participare la o instruire pentru formatori în domeniul   

 consolidării capacităților candidatelor în alegeri 

 

Programul UN Women: Femei în Liderism 

 

BACKGROUND 

 

Entitatea Națiunilor Unite pentru Abilitarea Femeilor și Egalitatea de Gen, UN Women, creată în vederea 

promovării egalității consacrate în Carta Națiunilor Unite, activează pentru eliminarea discriminării 

împotriva femeilor și fetelor; abilitarea femeilor și asigurarea egalității de gen dintre femei și bărbați ca 

parteneri și beneficiari ai dezvoltării, drepturilor omului, acțiunilor umanitare și a păcii și securității. 

Plasând drepturile femeilor în centrul eforturilor sale, UN Women dirijează și coordonează eforturile 

Națiunilor Unite pentru a asigura că angajamentele privind egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de 

gen sunt transpuse în acțiuni în întreaga lume.  

 

De la nivel local la cel global, liderismul feminin și participarea politică sunt limitate. Femeile sunt 

subreprezentate ca votante, la fel și în pozițiile de conducere, fie în pozițiile alese, în serviciul civil, în 

sectorul privat sau în cel academic. Acest lucru se întâmplă în pofida abilităților lor demonstrate în calitate 

de lidere și agente ale schimbării și a dreptului lor de a participa în mod egal la guvernare democratică. 

Situația în Moldova nu este diferită, unde, deși femeile reprezintă mai mult decât jumătate din populația 

Moldovei, ele încă sunt subreprezentate în organele care iau deciziile-cheie ce le afectează viața. Conform 

situației din septembrie 2017, femeile reprezintă 22% din deputați, 21% din Cabinetul de Miniștri, 20.6% 

din primari, 30% din consilieri locali și 18.5% din consilieri raionali.1 Aceasta este cu mult sub ținta privind 

echilibrul de gen setată în 1995 de către Declarația de la Beijing și Platforma de Acțiune și sub ținta 

Obiectivului de Dezvoltare Durabilă de „a asigura participarea deplină și eficientă a femeilor și a egalității 

de șanse la posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică”. 

 

Noua Notă Strategică Globală a UN Women prioritizează cinci rezultate majore și un set de obiective 

tematice. Fiecare obiectiv este elaborat pentru a transpune normele în rezultate pentru femei și fete, în 

colaborare cu sistemul Națiunilor Unite și cu partenerii săi. Din cele cinci, rezultatul major nr. 2 se axează 

pe participarea politică: Femeile conduc, participă în mod egal în sistemele de guvernare, dar și beneficiază 

de ele. În special, UN Women se axează pe sporirea numărului femeilor de toate vârstele care participă 

pe deplin, conduc și sunt implicate în instituțiile și procesele politice; de asemenea se axează pe sporirea 

participării și a liderismului femeilor tinere și a femeilor cu dizabilități. Aceasta include suportul pentru 

                                                             
1 Sources: www.parliament.md, http://gov.md/ro/profiles/team , http://cicde.md/media/files/files/infografic_undp_roen_5872904.pdf;  

http://www.parliament.md/
http://gov.md/ro/profiles/team
http://cicde.md/media/files/files/infografic_undp_roen_5872904.pdf


instituțiile politice de luare a deciziilor (inclusiv Parlamentele, guvernele locale, partidele politice) și 

organele de management electoral pentru a fi incluzive, echilibrate din punct de vedere al genului și 

sensibile la gen; suportul pentru rețelele de femei și abordarea stereotipurilor care acționează împotriva 

liderismului feminin, inclusiv prin implicarea bărbaților și băieților.  

  

În Republica Moldova, activitatea UN Women este ghidată de noua Notă Strategică de Țară pentru anii 

2018-2022, care se bazează pe activitatea precedentă a entității și se axează pe trei domenii prioritare: 

1/fortificarea participării politice și în procesul de luare a deciziilor a femeilor, 2/ abilitarea economică a 

femeilor și 3/eliminarea violenței față de femei și fete. Nota Strategică contribuie la implementarea celei 

de-a doua Strategii Naționale pentru asigurarea egalității între femei și bărbați (SNG) pentru 2017-2021 și 

a Planului de Acțiuni, aprobată la începutul anului 2017, și se axează pe 10 arii de intervenții, una fiind 

dedicată participării politice a femeilor.  

 

OBIECTIVUL APELULUI 

Unul dintre domeniile importante de activitate ale UN Women la nivel global, la fel ca și în Moldova, în 

anii precedenți și în perioada curentă, este consolidarea capacităților candidatelor atât a femeilor care își 

încep cariera politică, cât și ale celor cu mai multă experiență care își doresc să-și îmbunătățească 

abilitățile sale. Pentru a susține eforturile sale în acest an, Unitatea „Participarea Politică a Femeilor” din 

cadrul Cartierului General a UN Women a elaborat și este în proces de finalizare a unui Manual de instruire 

care se axează în mod special pe suportul de a spori cercul femeilor care își doresc să candideze și să 

activeze în poziții alese de la nivel local la cel regional și național. Manualul a fost elaborat pentru a susține 

facilitatorii să consolideze capacitățile femeilor de a face campanii. Acesta conține cinci module de 

instruire, completate cu instrumente de instruire și activități ce acoperă domenii de competențe-cheie 

pentru campanii. Manualul, de asemenea, oferă îndrumare pentru înțelegerea contextului instruirii, 

angajarea facilitatorilor potriviți și desfășurarea unui program de instruire de succes. Manualul este scris 

pentru facilitatori, dar la fel poate fi folosit de femeile care se gândesc să candideze și vor să învețe mai 

mult, de femeile care candidează în mod activ sau de personalul de campanie.    

Pentru a finaliza și a pilota manualul de instruire la nivel de țară, Biroul de Țară a UN Women Moldova va 

organiza un training pentru formatori, care, ulterior, vor spori capacitățile candidatelor în baza proiectului 

Manualului. Prin urmare, UN Women lansează un concurs de selecție pentru facilitatorii și experții de gen, 

experții în domeniul alegerilor și al participării politice a femeilor care activează în Moldova. Până la 20 de 

participanți/-te vor fi selectați/-te și vor obține certificate în urma absolvirii cursului de 4 zile. 

Participanții/-tele vor avea oportunitatea să discute conținutul proiectului Manualului și a programului de 

instruire și să propună modificări și îmbunătățiri.  

UN Women va asigura pregătirile administrative și logistice pentru organizarea trainingului privind 

participarea politică a femeilor.  

CINE POATE APLICA 

 



Facilitatori/-oare sau experți/-te care activează în domeniul egalității de gen, în mod specific în domeniul 

abilitării politice a femeilor și liderismului.  

 

Participanții/-tele trebuie să-și manifeste disponibilitatea lor de a participa pe toată durata trainingului și 

de a se angaja să asigure instruiri în viitor în domeniul participării politice a femeilor.  

 

DURATA  

4 zile, în perioada 29 Mai - 01 iunie 2018 în Chișinău.  

 

DESPRE CURS 

După 4 zile de participare la curs, participantul/-a va: 

• Înțelege contextul politic, inclusiv cadrul normativ privind drepturile politice, specificul sistemului 

politic și electoral și instituțiile relevante pentru promovarea echilibrului între sexe în organele de 

decizie; 

 

• Deține cunoștințe privind domeniile de bază ale calificărilor necesare femeilor pentru a se angaja 

în curse electorale, de leadership și să desfășoare campanii competitive, inclusiv pregătirea, 

mesajul și comunicarea, contactul și direcționarea alegătorilor, mobilizarea resurselor și 

gestionarea campaniei; 

 

• Veți avea acces la o serie de exerciții de pregătire practică și module elaborate privind organizarea 

campaniei pentru femeile candidate; 

 

• Veți avea capacitatea de a aplica cunoștințe și abilități în calitate de formatori pentru 

responsabilizarea și participarea politică a femeilor, în special pentru a sprijini abilitățile tehnice 

sporite ale femeilor de a se angaja în viitoarele alegeri și curse electorale. 

 

 

Cursul este interactiv și va dura câteva zile. Programul de formare are drept scop să ofere trei aspecte de 

bază la fel de importante pentru potențiale lidere: cunoștințe, aptitudini și încredere. Acesta oferă 

informații despre procesul de identificare a candidatelor și despre alegeri, rolurile și responsabilitățile 

candidatelor, planificarea campaniilor și modul de lucru cu mass-media. De asemenea, programul va oferi 

abilități concrete, cum ar fi crearea unui mesaj de campanie și a vorbirii publice sau cum să fie vizați 

alegătorii, colectarea de fonduri și gestionarea unei campanii.  În cele din urmă, scopul instruirii va fi 

consolidarea încrederii femeilor pentru a deveni lidere, subliniind drepturile lor și importanța vocii lor de 

a aduce politici, legi și procese mai bune în beneficiul întregii societăți. 

 

Formatoarea principală: 



Susan Markham este o avocată pasionată de egalitatea de gen și abilitarea femeilor, vorbind adesea 

despre rolul esențial al femeilor în politică și dezvoltare. Cu experiență în peste 50 de țări, ea este o lideră 

strategică care este apreciată pentru energia ei și agilitatea ei, conectând cadre universitare, activiști, 

implementatori și idei din diferite sectoare. 

În ultimii ani, Susan a lucrat în cadrul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în 

calitate de coordonatoare principală pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și abilitarea femeilor. 

În această poziție, ea a consiliat conducerea Agenției în domeniul politicii de gen, a condus eforturile 

programelor trans-sectoriale în ceea ce privește rezistența, educația și energia fetelor adolescente și a 

reprezentat Agenția la Casa Albă și alte departamente, guverne, organizații ale societății civile și parteneri 

privați. 

Anterior, ea a condus eforturile Institutului Național Democrat (NDI) de a spori participarea politică a 

femeilor la nivel global în calitate de alegătoare, activiste, candidate și deținătoare de funcții. În acest rol, 

a fost deosebit de mândră de munca sa în Afganistan, Irak și Yemen pentru a ajuta femeile să-și găsească 

și să-și folosească vocile în țările lor. 

Pe parcursul carierei sale, Susan a făcut parte din politica americană, implementând teza sa de magistră 

în domeniul participării femeilor în alegeri. În cadrul Organizatiei EMILY’s List, a condus programul 

„Oportunități Politice pentru Femei”, care a recrutat, instruit și susținut femeile ce candidau în alegeri. De 

asemenea, ea a condus Programul Campaign Corps, care a adus tinerii în procesul politic atât pentru a se 

implica în alegeri, cât și pentru a ajuta femeile să câștige. 

Formatoarea va coopera cu traineri locali specializați în managementul electoral. 

LIMBA DE INSTRUIRE  

 

Cursul va fi oferit în limba engleză, cu traducere simultană în limba română.  

 

CERTIFICARE 

 

Pentru Certificarea finală din partea UN Women este necesară participarea deplină în cadrul formării în 

domeniul participării politice a femeilor (32 de ore).  

 

PROCEDURA DE APLICARE  

 

Participanții ce doresc să răspundă acestui apel sunt rugați să transmită formularul completat și CV-ul 

prin e-mail, cu subiectul „Programul ToT privind participarea politică a femeilor”, la adresa 

emilia.rusu@unwomen.org până pe data de 15 mai 2018.  

 

Formatorii selectați vor fi anunțați până pe data de 18 mai curent. 

 

Numărul de participanți este limitat și decis în baza concursului.  

mailto:emilia.rusu@unwomen.org


 

 


