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INtRodUCERE
EбpОriОn aăОchipОlorăНinăCluburilОăPoliticОăalОăFОmОiloră(CPF),ăconstituitОăînăcaНrulă
ProiОctuluiă,,SporirОaărОprОгОnt riiăpoliticОăaăПОmОilorăînăvia aăpolitic ăaăR.ăMolНova”ăОstОă
oăОбpОriОn ăНОăimportan ăşiăcarОămОrit ăaăiăîmp rt şit .
Pornind de la ideea, ca nimeni nu se naşte politician, dar oricine care îşi doreşte
poate învăţa să ajungă unul bun,ăCluburilОăPoliticОăalОăFОmОilorăauăНОvОnităoăşcoal ărОal ă
НОăatragОrО,ăНОăПormarОăcivic ăşiăpolitic ăpОntruămultОăНintrОăПОmОilОăНinăraioanОlОăBricОni,ă
Cahul,ăCimişlia,ăStr şОniăşiăTОlОnОşti.ă
AtituНinОaăОchipОlor-nuclОuăНinăacОstОăcinciăcluburi,ăbaгat ăpОăîncurajarОa,ăsprijinulă
şiăconsoliНarОaăcapacit ilorăcОt ОnОştiăalОăПОmОilor,ăaăcontribuitălaăsporirОaănum ruluiăНОă
canНiНatО,ăНarăşiăНОăПОmОiăalОsОăînăElОctorala-2016ăpОntruăprim riilОăşiăconsiliilОălocalО.ă
Activit ilОăНОăПormarО,ăorganiгatОăînăcaНrulăcluburilor,ăprinăşirulăНОăobiОctivОăşiăgrupurilОint ăviгatО,ăauăoПОrităbОnОiciarОlorăoăgam ălarg ăНОăoportunit iăНОăînv arО.ăAstПОl,ăПОmОilОă
canНiНatОăauăbОnОiciatăНОătraining-uriăşiăatОliОrОăpОăsubiОctОăНОăpromovarОăОlОctoral ,ăcaă
ultОrior,ăînăcalitatОăНОăprimarОăşiăconsiliОrО,ăs ăaНoptОăoăaborНarОăintОgratoarОăНОăgОnăînă
procОsulăНОăguvОrnarОălocal .ăBugОtulălocalăsОnsibilălaăНimОnsiunОaăНОăgОn,ăОgalitatОaăНОăgОnă
şiăgrupurilОăsocial-vulnОrabilОăНinăcomunitatО,ăНimОnsiunОaăНОăgОnăînăproiОctОlОăcomunitarОă
Оtc.ăПacăpartОăНinărОpОrОlОăНОăbaг ăalОăactivit iiăalОsОlorălocalО.ă
Tr s turilОăНistinctivОăalОăCluburilorăPoliticОăalОăFОmОilorămОrit ătoat ăaprОciОrОa.ăAici,ă
înăacОstОăcluburi,ăПОmОilОăНОălaăНivОrsОăpartiНОăînva ăsoliНaritatОa,ăcolaborarОaărОal ,ăsprijinulă
rОciprocăşiăconcОntrarОaăpОăproblОmО.ăAiciăsОăcaut ăînăcomunăsolu ii.ăUnăaltăaspОctăОsОn ialăală
activit iiăcluburilorărОгiН ăînăcaractОrulăНОschisăalăacОstora.ăClubulăОstОăunăspa iuăНОăНОгbatОriă
pОntruăto iăşiăiОcarО:ăПОmОiăşiăb rba i,ătinОriăşiăaНul i,ămОmbriăНОăpartiНăşiăvoluntari.ăEchipОlОă
acОstorăcluburiăîşiăНorОscăs ăНОvin ăochiul de vegheăНinătОritoriu,ăcarОăs ă in ăînăcîmpulăatОn iОiă
НivОrsitatОaăНОăproblОmОăОбistОntО,ăНar,ămaiăcuăsОam ,ăcalitatОaăsolu ion riiăacОstora.
LaămomОntulăОlabor riiăacОstОiălucr ri,ăНinăAgenda de reuşite a cluburilor Politice ale
FОmОilorăНОsprinНОmăunăşirăconcrОtăНОărОaliг ri:
 ImplicarОaăînăactivit iăaă20ăНОăsatО;
 ParticiparОaălaăНОгbatОriăaă567ăНОăpОrsoanО,ăinclusivă24ăНОăb rba i;
 AborНarОaăНivОrsОlorăproblОmОlОăînăcaНrulăaă39ăНОăşОНin О,ăprintrОăcarО:
- susţinerea femeilor lucrătoare migrante şi modalităţi de sprijin;
- sănătatea femeilor de la sate. Necesitate în iluminare şi proilaxie;
- atragerea femeilor de la sate în viaţa comunitară prin activităţi culturale;
- violenţa în familie. Căi de prevenire şi combatere;
- creşterea ponderii populaţiei vîrstnice – o provocare substanţială p/u guvernarea locală;
- copiii străzii şi abandonul şcolar – problemă actuală acută;
- sensibilizarea APL în găsirea de soluţii la problema traicului de iinţe umane;
- depăşirea barierelor de comunicare a beneiciarilor cu aleşii APL;
 Atragerea în lucrările şedinţelor lunare tematice a reprezentanţilor Consiliilor
raionale şi ai instituţiilor responsabile de proil etc.
Ra ionamОntОlОăprОгОntatОămaiăsusăsîntămotivulărОНact riiăghiНuluiă-ăElaborarОa Strategiei
de dezvoltare a cluburilor politice ale femeilor.ăAtОliОrОlОăcarОăurmОaг ăaăavОaălocăînăCPFă
localОăînăbaгaăghiНului,ăvorăcontribuiălaăПortiicarОaăcluburilor,ăasigurînНu-lОăacОstoraăvОctoriiă
nОcОsariăНОăconsoliНarОăşiăНОгvoltarОăНurabil ăaălor,ăНОvОninНăinătimpăunăbunăpublic,ăОбОmpluă
rОalăНОămilitan ăînăpromovarОaăşiărОspОctarОaăНimОnsiuniiăНОăgОnăînăsociОtatОaănoastr .ă
Violeta Dumitraşcu, coordonatoare de proiect
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I. I. FORME ŞI EXPERIENŢE DE ORGANIZARE
A FEMEILoR ÎNtRU PRoMoVAREA dREPtURILoR
ŞI A EGALITĂŢII DE GEN
1. ExpEriEnţE intErnaţionalE
DО-aălungulăistoriОiămişcarОaăПОmОilorăaăcunoscutăНiПОritОăПormОăНОăorganiгarО.ă
StatutulăПОmОilorăaăОvoluatăНОălaăpОrsoanОăoprimatОălaăşОiăНОăstat.ăTotămaiămultОăstatОă
rОcunoscăПОmОilОăînăcalitatОăНОăagОntОăalОăschimb rilorăНОmocraticОălaănivОlăna ională
şiăintОrna ional.ă
TotoНat ,ăauăОvoluatăşiăПormОlОăНОăorganiгarОăalОăПОmОilor.ăPrintrОăcОlОămaiăr spсnНitОă
mОn ion m:
 ONG-uriăНОăПОmОiăşiărО ОlОăspОcialiгatОăaăПОmОiloră–ăПОmОiăНОăaПacОri,ăjurnalistО,ă
ПОmОiăНinămОНiulăacaНОmicăОtc.ă
 ONG-uriăНОăПОmОiăşiărО ОlОăaăОбpОrtОloră/ăОбpОr ilorăşiăorganiгa iilorăspОcialiгatОă
pОăanumitОăНomОniiăНОăintОrОs:ăprОvОnirОa/combatОrОaăviolОn ОiăînăПamiliО,ă
asistОn aămamОlorăşiăcopiilorăНinăgrupuriăvulnОrabilО,ăspОcialiгatОăpОăpromovarОaă
p ciiăşiăaăНrОpturilorăomuluiăş.a.
 rО ОlОăНОăПОmОiăşiăorganiгa iiăînăcaНrulăsinНicatОloră
 organiгa iiăНОăПОmОiăînăcaНrulăpartiНОlorăpoliticОă
 grupuriăşiăcomisiiăНОăПОmОiăparlamОntarОă
 rО ОlОăНОăПОmОiăprimarОăşiăconsiliОrОăş.a.ă
LaănivОlărОgionalăauăПostăcrОatОăşiăauăПunc ionatăНiПОritОărО ОlО:ărО ОauaăECE,ăGTF,ă
rО ОauaăECEăaăsinНicatОlor,ăCOALI IAăKARATăş.a.,ămajoritatОaăactivсnНăcuăsuportulă
НonatorilorăşiăiinНăînăНОpОnНОn ăНОărОsursОăОбtОrnО.ăÎnăacОlaşiătimp,ămОn ion măc ăînă
unОlОă riăОбist ăpracticiăНОăinan arОăНinăpartОaăstatuluiăaăproiОctОlorăONG-lor,ăinclusivă
aăcОlorăНОăПОmОiă(Austria,ăBОlgia,ăRomсniaăş.a.).ă
LaănivОlăНОăUniunОaăEuropОan ăauăПostămОn ionatО:
 LOBBYăEUROPEANăpОntruăimplicarОaămaiălarg ăПОmОiloră
 RО ОlОăНОăПОmОiăalОăgrupurilorăНОăpartiНăНinăcaНrulăParlamОntuluiăUEă
 FunНa iiăPoliticОăEuropОnО:ăFPE,...
 RО ОauaăНОăFОmОiăНinăcaНrulăConПОНОra iОiăSinНicatОlorăНinăUEă
 RО ОlОăSpОcialiгatОăНОăFОmОiăEPLOă(BiroulăEuropОanăНОăConstituirОăaăP cii),ă
WIDEă(FОmОilОăНinăRО ОauaăНОăDОгvoltarО)ă...
 RО ОauaăFОmОilorăînăprocОsОlОăНОciгionalОăНinăsПОraăpolitic ăşiăОconomic ă
 RО ОauaăESEăpОăProblОmaticaăНОăGОnăНinăcaНrulăECE,ăîniin at ăНОăc trОăForumulă
EuropОanăpОntruăDОmocra iОăşiăSoliНaritatОăНinăBuНapОstaăОtc...
LaănivОlăglobalăОбpОrtОlОăinНic ăasupraăОбpОriОn Оi:ăRО ОlОlorăPoliticОăIntОrna ionalОăНОă
FОmОiă–ăSIWă(FОmОiăSocialistОăIntОrna ionalО),ăOrganiгa iОiăIntОrna ionalОăaăSinНicatОlor,ă
ONG-lorăşiăFunНa iilorăIntОrna ionalОăînăНomОniulăpromov riiăDrОpturilorăFОmОilorăОtc. 1
ă InПorma iaă prОгОntat ă НОă Sonjaă Lokar,ă CoorНonatoarОă ESEă aă RО ОlОiă ECEă înă problОmaticaă НОă gОn;ă
PrОşОНintaăGОnНОrăTaskăForcОălaăMasaăRotunН ă“CОăbОnОiciiăaНucОăimplicarОaămaiălarg ăaăПОmОilorăînă
via aăpolitic ăşiăНОгvoltarОaăОconomic ?”,ă9ăsОptОmbriОă2010,ăChişin uă/ăsuportăMisiunОaăOSCEăНină
republica Moldova
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WIN-WIN:ăFEMEILEăAUăAVUTăINFLUEN ăDECIZIONAL ăASUPRAă
REZULTATELORăALEGERILORăŞIăAUăPROFITATăDEăALEGEREAăLORăÎNă
FAVOAREAăPARTIDELORăSENSIBILEăLAăDIMENSIUNEAăDEăGENă
 FОmОilОăНinăNorvОgiaăauăorganiгatăutiliгarОaăvotuluiăprОПОrОn ialăalăПОmОiloră
pОntruăalОgОrilОălocalОăşiăna ionalОăНinăaniiă80ă–ăОstОăstabilit ăcotaălОgal ăНОă40%ăpОntruă
consiliilОăcompaniilor.
 FОmОilОăprogrОsivОăНinăSuОНiaăauăobligatăSDăs ăaplicОăcОrin ОăНОărОprОгОntarОă
Оgal ălaăalОgОrilОăgОnОralОăНină1994.ăSDăaăcсştigatăacОstОăalОgОri.ă–ăPОrsОcutarОaălОgal ă
aăcliОn ilorăprostituatОlor.
 DintrОăПОmОilОăSDăНinăFinlanНaăaăПostăalОas ăprimaăПОmОiОăPrОşОНint ăînăFinlanНaă
înă2000ă–ăTarjaăHalonОn,ăPrОşОНintaăstatuluiăînătimpulătrimitОriiăpaciicatorilorăНinăFinlanНaă
c trОăKosovo:ă“Calma i-v ,ăşiăconsiНОra iăastaăНrОptăunăorНin!”
 FОmОilОăprogrОsivОăНinăSОrbiaăl-auăînl turatăpОăНlăMilošОvićăînă2000ă–ăcОaămaiă
sОnsibil ălaăНimОnsiunОaăНОăgОnăConstitu iОăНinăstatОlОăESE
 FОmОilОăНinăUngariaăauăavutăunăvotăНОcisivăasupraăalОgОrilorăgОnОralОăНină2002ăşiă
2006ăînăПavoarОaăliНОruluiăHSPă–ăPESăW,ăMEPăНinăUngariaăaăinovatăactivitatОaăPESăWă
prinăintroНucОrОaăcampaniilorăpanăUEăprivinНăprОvОnirОaăprostitu iОi,ăНОcalajulăînăpl i,ă
îngrijirОaăcopiilor,ăs n tatОaărОproНuctiv ăaăПОmОilorăşiăНrОpturilОăПОmОilor
 FОmОilОăSDăНinăAustriaăauăalОsăînăcalitatОăНОăprОşОНintОăНОăstatăunăb rbatăНinăcaНrulă
SDăîntr-oăcurs ăstrсns ăcuăoăcontracanНiНat ăНinăpartiНulăconsОrvatoră–ăgrupurilОăHRăauă
ob inutăcОlămaiăputОrnicăaliatăînărсnНulăb rba iloră
 FОmОilОăНinăSpaniaăauăalОsăunăsocialist,ăZapatОro,ăcarОăaăНО inutăНou ămanНatОă
consОcutivОăînăSpania:ăînă2004ăşiăînă2008ă–ăSpaniaăaăОlaboratăcОaămaiăbun ălОgisla iОăНină
UEăcuăprivirОălaăcombatОrОaăviolОn ОiăîmpotrivaăПОmОiloră
 NoiăliНОriăНОăpartiН,ăcarОăauăНОvОnităliНОriiăНОăpartiНăşiăşi-auămОn inutăpoгi iaăcuă
suportulăcrucialăalămОmbrОlorăНОăpartiН:ăZapatОro,ăPSOEăînăSpania;ăEНiăRama,ăSPăînă
Albaniaă–ăaplicarОaăcotОlorălОgalОăînă2008;ăGОorgОăPapanНrОu,ăPASOK,ăGrОciaă–ăPASOKă
aărОspОctatăcОlОămaiăsoliНОăcotОăОtc.ă
EПОctulăНОăcontagiОrОă–ăcompОti iaăpartiНuluiăpОntruăПОmОilОăalОg toarО:
 ÎnăNorvОgiaăaăПostăaplicat ăcotaălОgal ăpОntruăconsiliiăНОăНirОctoriăpОătimpulă
guvОrn riiăconsОrvatoriloră
 AngОlaăMОrkОlăşiăunăministruăНinăcaНrulăpartiНuluiăs uăauăintroНusăniştОăini iativОămultă
maiăbunОăvis-a-visăНОăconcОНiiăparОntalОăînăcompara iОăcuătoatОăguvОrnОlОăantОrioarОăalОăSD.ă
 OăavansarОăsОmniicativ ăvis-a-visăНОăintroНucОrОaăcotОiălОgalОăînăSlovОniaăaă
ПostăНОtОrminat ăНОăunăsuportăНОschisăalăpartiНuluiăDОmocraticăНОăНrОaptaăcaăr spunsălaă
solicit rilОăCoali iОiăНОăParitatОăînă2004.
 PartiНОăНОăcОntruăşiăНОăНrОaptaăAUăÎNCEPUTăS ăCONCUREZEăPENTRUăVOTURILEă
FEMEILORăALEG TOAREăCAăNICIODAT ăÎNAINTEă–ăunăcaгăП r ăprОcОНОnt.ă
 ÎnătimpulăalОgОrilorăînăUEăНină2009,ăgrupulăНОăpartiНОăНinăcaНrulăPartiНuluiăPopulară
EuropОanăaăînrОgistratăunăsaltăП r ăprОcОНОntăînăПavoarОaărОprОгОnt riiăПОmОilorăînăcaНrulă
ParlamОntuluiăEuropОan.ăAcОstăgrupăaămajoratăprocОntulărОprОгОnt riiăПОmОilorăsalОăНОă
laă24ălaă33%,ăALDEă-ălibОraliiăНОălaă40ălaă45ă%,ăînătimpăcОăgrupulăsocialistăstagnОaг ălaă
circaă40%.ăAcОast ăstratОgiОăs-aăНovОНităunaăОiciОnt ăînăItalia,ăFran aăşiăPoloniaăОtc….
Sursă: Sonja Lokar, ALEGERILE EUROPENE DIN PERSPECTIVA DE GEN Articolul
din FEPS Noua Stângă, 2010
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PrintrОăПactoriiăНОăsuccОsăaăПОmОilorăînăНomОniulăpoliticăînăarОalulăEuropОan,ăcarОă
potăiăНОărОalăintОrОsăpОntruăRОpublicaăMolНova,ăsОăînscriu:ă
 sistОmОăОlОctoralОăpropor ionatОă
 partiНОlОăparlamОntarОăsuntăcОlăpu inăpar ialăinan atОăНinăbugОtulăНОăstatăşiă
obligatОăs ăsОăaliniОгОălaăstanНarНОăminimОăalОăНОmocra iОiăintОrnОă
 cursОăОlОctoralОăНintrОăpartiНОlОăcrucialОăsauăcoali iiă
 mişc rilОăНОăПОmОiăputОrnicОărОprОгОntсnНăsociОtatОaăcivil ă
 organiгa iiăНОăПОmОiăputОrnicОăînăcaНrulăcОlăpu inăaăunuiaăНintrОăcОlОămaiămariă
partiНОăpoliticОăşiăsinНicatОă
 actoriiăintОrna ionaliăşiămОНiaăauăacorНatăsuportăstratОgiilorăaбatОăpОăîmputОrnicirОaă
ПОmОiloră
 oăbun ăcoopОrarОăîntrОăONG-uriăНОăПОmОi,ăПОmОilОăНinăcaНrulăpartiНОlorăpoliticОă
mariăşiăsinНicatОă-ăaborНarОăcoali ionar ălarg ă–aborНarОaăstratОgiОiăНОă“sanНаich”,ă
aborНarОaă“crОa iăunăОlОctoratăconstituităНinăПОmОi”ă
 cОlăpu inănОutralitatО,ăНac ănuăunăsuportăНОschis,ăПa ăНОăОgalitatОaăНОăgОnăînă
politic ăНinăpartОaăliНОrilorăpolitici-b rba iăş.a.
2. ExpEriEnţE localE. ExEmplul rEpublicii moldova
ÎnăRОpublicaăMolНovaămişcarОaăПОmОilorăaăparcursăunăНrumălungăşiăcontraНictoriu.ă
PОăНОăoăpartОăacОastaăaăПostămarcat ăНОăОбpОriОn ОlОăsistОmuluiăsoviОtică(şiăprotОc ionistО,ă
НarăşiăНОăabilitarОăaăПОmОilor).ăPОăНОăalt ăpartО,ăНinăprimiiăaniăНОăinНОpОnНОn ,ăînăcontОбtulă
Нiicult ilorăНОăorНinăpoliticăşiăsocio-Оconomic,ăПОmОilОăconПruntсnНu-sОăcuămultiplОă
problОmО,ăs-auăv гutănОvoitОăs -şiăunОasc ăОПorturilО.ă
AstПОl,ăînăpОrioaНaăanilor 1991-2000ămОn ion măПormarОaăşiăactivitatОaăaăНou ă
Organiгa iiăsocială–ăpoliticОăНОăПОmОi:ăLDCFMăşiăAFM.ăLigaăDОmocrat-CrОştin ăaă
FОmОilorăНinăMolНovaă(LDCFM)ăaăparticipatăînă2ăcampaniiăОlОctoralОă(1994,ă1998)ă
înăBlocuriăElОctoralО,ăob inсnНăcсtОă2ăMP;ăAsocia iaăFОmОilorăНinăMolНovaă(AFM)ă
a participat separat în alegeri, dar nu a trecut pragul. nici un partid politic nu avea
mОcanismОăspОcialОăpОntruăasigurarОaăОchilibruluiăНОăgОn.ă
TotăînăacОast ăpОrioaН ăauăПostăcrОatОăONG-riăПocusatОăpОăproblОmОlОăПОmОiloră/ăgОnНОr:ă
ClubulăPoliticăalăFОmОilor-50/50,ăCОntrulăNa ionalăНОăStuНiiăşiăInПormarОăpОntruă
ProblОmОlОăFОmОiiă(actualmОntОăCОntrulăPartОnОriatăpОntruăDОгvoltarО),ăForulă
Organiгa iilorăНОăFОmОiă-ăprimaărО ОaăaăONG-urilorăНinăНomОniu,ăGОnНОr-CОntruăş.a.ă
MОn ion măПormarОaăprimОiăorganiгa iiăНОăПОmОiăînăcaНrulăunuiăpartiНăpolitică-ăPartiНuluiă
DОmocratăНinăMolНova.ăLaăПОl,ăînăParlamОntăauăПostăНou ăini iativОăНОăintroНucОrОăaă
“cotОi”ăНОărОprОгОntarОăaăПОmОilorăşiăb rba ilorăpОălistОlОăОlОctoralОă(НarăП r ăsuccОs).ă
PrintrОărОaliг rilОăНinăacОştiăaniăconstat m:ăratiicarОaăConvОn iОiăprivinНăОliminarОaă
tuturorăПormОlorăНОăНiscriminarОăîmpotrivaăПОmОiloră(CEDAW)ă(1994),ăcrОarОaăunoră
structuriăalОăMОcanismuluiăna ionalăînăНomОniulăНrОpturilorăПОmОilor:ăComisiОiă
guvОrnamОntalОăpОntruăproblОmОlОăПОmОiloră(1998-2005),ăComisiОiăpОntruăproblОmОlОă
ПОmОiiăşiăПamiliОiăpОălсng ăPrОşОНintОlОăRОpubliciiăMolНovaă(1999-2000),ăaăSubcomisiОiă
pОntruăoportunit iăОgalОăНinăParlamОntă(1998-2000).ă
ÎnăConstitu iaăRОpubliciiăMolНovaă(1994)ăart.16(2)ăstipulОaг ă“EgalitatОaăînăПa aă
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lОgiiăşiăaăautorit ilorăpublicО…ăП r ăНОosОbirОăНО…sОб…”.ăLОgОaăprivinНăpartiНОlОă
politicОă(1998)ăprinăArt.9ă(6)ăprОvОНО:ăPartiНОlОăpoliticОărОspОct ăprincipiulăОgalit iiă
НintrОăb rba iăşiăПОmОiiăînăorganОlОălorăНОciгionalОălaătoatОănivОlurilО.ăGuvОrnulăaăaНoptată
PlanulăNa ionalăНОăAc iuniă“FortiicarОaăsitua iОiăПОmОilorăşiăcrОştОrОaăroluluiălorăînă
sociОtatО”ă(15ăianuariО,ă1998),ăcarОăaăПostărОaliгatăНoarăpar ial.ăAstПОl,ăpriorit ilОăОrauă
ПocusatОăpОăaborНarОaăНrОpturilorăПОmОilor.ă
Perioada 2000 – 2010ăaăПostămarcat ăprinăschimb riăsОmniicativОăatсtălaănivОlăНОă
НiscursăpoliticăoicialăcсtăşiăcuărОПОrirОălaăНОгvoltarОaăorganiгa iilorăНОăПОmОi,ăaccОntulăiinНă
trОptatăНОplasatăНОăpОăНrОpturilОăПОmОilorăpОăОgalitatОaăgОnurilor.ăPОntruăprimaăНat ăONGlОăНОăПОmОiăНinăMolНovaăînăОПortăconjugatăauăprОгОntatăRaportulăaltОrnativăcuăprivirОălaă
implОmОntarОaăCEDAWăînăMolНovaălaăComitОtulăONUăpОntruăОliminarОaăНiscrimin riiă
împotrivaăПОmОiloră(2000).ăCuăcontribu iaă/ălaăcОrОrОaăONG-lorăНОăПОmОiăauăПostăaНoptatОă
planurilОăНОăac iuniăînăНomОniulăОgalit iiăgОnuriloră(2003-2005/2006-2009),ăaăunorălОgiă
crucialОăНup ăcumăurmОaг :ăLОgОaăprivinНătraiculăНОăiin ОăumanОă(2005),ăLОgОaăcuă
privirОălaăasigurarОaăОgalit iiăНОăşansОăîntrОăПОmОiăşiăb rba iă(206),ăLОgОaăNr.45ăcuăprivirОă
laăprОvОnirОaăşiăcombatОrОaăviolОn ОiăînăПamiliОă(2007)ăş.a.ăAuăПostăinstituitОă/ărОstructuratОă
structuriăalОăMОcanismuluiăna ionalăînăНomОniulăОgalit iiăНОăgОnă(înăbaгaălОgiiănr.5XVI):ăComisiОiăguvОrnamОntalОăpОntruăОgalitatОăîntrОăПОmОiăşiăb rba i,ăDОpartamОntuluiă
oportunit iăОgalОăşiăpoliticiăПamilialОăMMPSF/ăDirОc iОiăpoliticiăНОăasigurarОăaăОgalit iiă
НОăgОnăşiăprОvОnirОaăviolОn Оi,ăFocarОăgОnНОrăînăcaНrulăAPCăОtc.ă
Constat măapari iaăşiăПortiicarОaăaăpОstОă100ăНОăONG-uriăînăНomОniulăНrОpturiloră
ПОmОiloră(НrОpturilОăsocialО,ăОconomicОăşiăpoliticО),ămaiămultОăorganiгa iiăsuntăprОocupatОă
НОăОgalitatОaăНОăgОn,ăaparăCОntrОăНОăstuНiiăgОnНОr.ăLaăini iativaăONG-loră(GОnНОr-CОntru)ă
înăinstitu iilОăНОăînv mсntăaparăprimОlОăНisciplinОăcuătОmaticaăНrОpturilorăПОmОiloră/
Оgalit iiăНОăgОn.ăÎnăcaНrulămajorit iiăpartiНОlorăpoliticОăsuntăîniin atОăorganiгa iiăНОăПОmОi.ă
Înă2001ăsОăПormОaг ăoărО ОaănОПormal ăaăПОmОilorăНinăpartiНОăpoliticОăşiăONG-uriăînăcaНrulă
ProiОctuluiă“FОmОilОăPotăRОuşi”ălansatăînăR.ăMolНovaăНОăc trОăНОăGTFăalăPactuluiăНОă
StabilitatОăpОntruăEuropaăНОăSuН-Estă(PS),ăînăbaгaăc rОiaăauăПostăabilitatОăpoliticămaiămultОă
grupuriăНОăПОmОi,ălaăПОlăliНОriăpolitici.ăÎnă2005ăОstОăcrОat ă(nОПormal)ăAlian aăPasProGОnă2,
carОăaăПostămaiăpu inăactiv .ăÎnă2008,ălaăini iativaăaă5ăONG-uriă(Clubulăpolitică50/50,ăCPD,ă
ForulăONG-lorăНОăПОmОi,ăGОnНОr-CОntru,ăONGă“ÎnăНoi”)ăОstОăcrОat ăAlian aă“ProGОn”ă
pОntruămonitoriгarОaăНinăpОrspОctivaăНОăgОnăaăalОgОrilorăparlamОntarО.ă
TotoНat ,ăconvОn ionalăspОciic măîncОpсnНăcuăanulă2010ă–ăprОгОntă-ăurm toarОaă
Оtap ăînăНОгvoltarОaăpoliticilorăînăНomОniulăОgalit iiăНОăgОn,ăНarăşiăaămişc riiăorganiгa iiloră
2

ă MОmoranНumulă НОă constituirОă aă PARTENERIATuluiă INTER-ORGANIZA IONALă pОntruă SCHIMBAREă Proă GОnă (Pasă Proă GОn)ă –ă Oă VOCEă COMUN ăAă ONG-uriloră înă promovarОaă НrОpturiloră şiă
şansОlorăОgalОăpОntruăПОmОiăşiăb rba iăaăПostăsОmnatăНО:ăCОntrulăNa ionalăНОăStuНiiăşiăInПormarОăpОntruă
ProblОmОlОă FОmОii,ăAOă “Clubulă Politică ală FОmОiloră 50/50”,ăAsocia iaă FОmОiloră НОă CariОr ă JuriНic ă
Нină R.ă MolНova,ăAOă „GОnНОr-CОntru”ă MolНova,ăAsocia iaă „FОmОiaă pОntruă paritatОă şiă НОmocra iО”,ă
CОntrulăНОăinstruirОăinăНomОniulăs n t iiărОproНuctivО,ăCОntrulăНОăStuНiiăGОnНОr,ăAsocia iaăFОmОiloră
ProПОsionistОă Нină MolНova,ăAsocia iaă FОmОiloră “ImpОrativ”,ăAsocia iaă RОpublican ă aă FОmОiloră “ATENA”,ăAOă„FОmОiaă–ăPartОnОrăEgal”,ăONGă„CONS TEANCA”,ăONGă„SpОran aăFОmОilorăНinăMОНiulă
Rural”,ăAsocia iaăFОmОilorăНОăAПacОriăНinămun.ăB l i,ăAsocia iaăFОmОiloră“MILENAăSM”,ăAOăCОntrulă
Ini iativОlorăSocialОăşiăAntrОprОnorialОăalОăFОmОilor,ăComunitatОaăFОmОilorăUcrainОnОăНinăRОpublicaă
MolНova,ăSociОtatОaăНОăPlaniicarОăaăFamiliОiăНinăMolНova,ăAsocia iaăpОntruăDОгvoltarОăşiăCОrcОt riăînă
GОnНОr,ăAsocia iaăFОmОilorăG g uгОăНinăMolНovaă“GAGAUZăKARÎLARăBIRLET”ăş.a.ăCuărОgrОt,ămaiă
multОăorganiгa iiăНОjaănuămaiăОбist .ăFoartОăgrОuăsupravО uiОscăONGăНinălocalit ilОăruralО.ă
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sociОt iiăcivilОăînăНomОniu.ăDrОptăpunctăНОărОpОrăpoatОăsОrviăaНoptarОaăProgramuluiă
Na ionalăНОăasigurarОăaăОgalit iiăНОăgОnăpОăaniiă2010-2015,ăcarОăaăsОrvităНrОptăplatПorm ă
pОntruăНivОrsОăini iativОăînăНomОniu.ăMОn ion măОПorturilОăНОăvaloriicarОăaăНimОnsiuniiă
НОăgОnăînăcaНrulămaiămultorăНocumОntОăНОăpoliticiăsОctorialО,ăProgramОlorăНОăguvОrnarО.ă
DiscursulăНОăgОnăoicialăНОvinОămaiăconsistОnt,ăНarăcuămОn inОrОaăunorăНiscrОpan Оă
viгibilОăНintrОăОgalitatОaăНОăgОnă“НОăjurО”ăşiă“НОăПacto”.ă
MişcarОaăПОmОilorătrОcОăprinătransПorm riăimportantОăcuătОnНin aăНОăconjugarОăaă
ОПorturilorăorganiгa iilorăînăcaНrulăНiПОritorăproiОctО,ăОvОnimОntОăpсn ălaăcrОarОaăНОărО ОlОă
aăONG-riăactivОăpОăunОlОăНomОniiăconcrОtО:ăForumulăFОmОilorăliНОrОăНinăcomunit ilОă
ruralОă(suportăFunНa iaăSoros),ăCoali iaăNa ional ă”Via aăП r ăViolОn ăînăFamiliО”ă(suportă
OakăFounНation),ăForumulăNa ionalăalăRО ОlОiăНОăSocialiгarОăaăFОmОilorăНinăAgricultur ă
(ini iat ăНОăACED),ăPlatПormОiăNa ionalОăaăFОmОilorăНinăMolНovaă(ini iat ăНОăODIMM)ă
ş.a.ăÎnăcalitatОăНОăaspОctăsОmniicativămОn ion măintОrОsulăПa ăНОătОmaticaăОgalit iiăНОă
gОnăНinăpartОaăONG-lorăspОcialiгatОăpОăaltОăНomОniiăcumăarăiăНrОpturilОăpОrsoanОloră
cuăНisabilit i,ăНrОpturilОăomului,ăНrОpturilОăcopiilorăОtc.ăDrОptăОбОmpluăОlocvОntăpoatОă
sОrviăPlatПormaăpОntruăEgalitatОăНОăGОn,ăcarОăaăîntrunitămaiămultОăorganiгa iiăşiăОбpОrtОă
/ăОбpОr iăintОrОsa iăНОăpromovarОaăОgalit iiăНОăgОn3.
AstПОl,ămОn ion mămultituНinОaăНОăПormОăНОăorganiгarОăintruăpromovarОaăНrОpturiloră
ПОmОiloră/Оgalit iiăНОăgОn:ă
 ONG-uriăНОăПОmОiăşiărО ОlОăspОcialiгatОăaăПОmОiloră–ăПОmОiăНОăaПacОri,ăjurnalistО,ă
ПОmОiăНinămОНiulăacaНОmicăОtc.ă
 ONG-uriăşiărО ОlОăaăОбpОrtОloră/ăОбpОr ilorăşiăorganiгa iilorăspОcialiгatОăpОăanumitОă
НomОniiăНОăintОrОs:ăprОvОnirОa/combatОrОaăviolОn ОiăînăПamiliО,ăasistОn aămamОloră
şiăcopiilorăНinăgrupuriăvulnОrabilОăş.a.
 organiгa iiăНОăПОmОiăînăcaНrulăsinНicatОloră
 organiгa iiăНОăПОmОiăînăcaНrulăpartiНОlorăpoliticОă
 rО ОlОăНОăПОmОiăprimarОăşiăconsiliОrОăş.a.ă
ÎnăcalitatОăНОăstratОgiiăНОăactivismămaiăОiciОntОăpotăiăОviНОn iatО:ăcampaniiăНОăinПormarОă
/sОnsibiliгarОăaăpopula iОi,ăprogramОăОНuca ionalО/НОăinstruirОăaНrОsatОăНiПОritorăgrupuriă
int ,ăПoruriăpublicОăНОăНialogăaăOSCăşiăGuvОrn/ăParlamОnt,ăaНrОsarОaăpОti iilorăНОputa ilor,ă
ОvОnimОntОămОНia,ăinclusivăRaНioăCaПО,ăimplicarОaărОprОгОntan ilorăONG-lor/grupuriloră
НОăini iativ ăînălucr rilОăComisiilorăguvОrnamОntalОăşiăparlamОntarО,ălaănivОlălocalăОtc.ă
AvînНăînăvОНОrОăПaptulăc ,ăînăpoiНaăprogrОsОlorărОaliгatО,ămaiăОбist ăproblОmОă
lОgatОăНОăstatutulăПОmОiloră/oportunit ilОăНОăpromovarОăalОăacОstoraăînăplanăpoliticăşiă
Оconomic,ăîncuraj m:
- soliНariгarОaăONG-uriloră
- crОarОaă/ăНОгvoltarОaăunorărО ОlОă(alian О)ăactivОăcuăsus inОrОaăНinăpartОaăНonatoriloră
Нarăşiăînăbaгaăaloc rilorălocalО
- consoliНarОaăcolabor riiăONG-urilorăşiăorganiгa iilОăНОăПОmОiăНinăpartiНОlОă
politicО,ăsinНicatОăş.a.ă
- promovarОaăabilit riiăpoliticОăaăПОmОilorăînăparalОlăcuăabilitarОaăОconomicăaă
acestora etc.
ă ÎnăcaНrulăProgramuluiă„FОmОilОăînăPolitic ”,ăimplОmОntatăНОăUNăWomОnăşiăProgramulăNa iunilorăUnitОă
pОntruăDОгvoltarОă(PNUD)ăînăpartОnОriatăcuăFunНa iaăEst-EuropОan ăşiăCОntrulăPartОnОriatăpОntruăDОгvoltarО,ăcuăsus inОrОaăinanciar ăaăGuvОrnuluiăSuОНiОi.ă

3
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II. dREPtURILE FEMEILoR
ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII UMANE
1. Evoluţia abordărilor dEzvoltării şi a rolului fEmEilor
Eбist ăНivОrsОăopiniiărОПОritorălaăpromovarОaăşiăНОгvoltarОaămaiăОiciОnt ăaăПОmОilor.ă
UniiăspОcialiştiăairm ,ăc ăproiОctОlОă„ПОmininО”ăsuntămaiăОiciОntОăpОntruăpromovarОaă
trОbuin ОlorăПОmОilor,ăal iiăprОsupun,ăc ăНrОptăscopătrОbuiОăs ăiăintОgrarОaăПОmОiloră
înăНОгvoltarОaăНurabil .ăUnОlОăorganiгa iiăpromovОaг ăoăaborНarОăНОăcaritatОăПa ăНОă
ПОmОiă(НОăОбОmpluăprinăprogramОăНОăalimОntarО),ăaltОlОăconsiНОr ăc ăacОast ăaborНarОă
înt rОştОăНОpОnНОn aăПОmОilor,ăşiăpropunăНОгvoltarОaăПormОlorăНОăactivitatОăcarОăaНucă
vОnit.ăAgОn iilОăНОăНОгvoltarОărОcunoscăc ăПОmОilОăНО inămultiplОăobliga iuni,ălОgatОăНОă
sОrviciuăşiăПamiliО,ăconsultînНu-sОăcuăacОstОaărОПОritorălaăОlaborarОaăşiăimplОmОntarОaă
programОlorăcОălО-arăpОrmitОărОaliгarОaătrОbuin ОlorăşiăНrОpturilorăsalОăПunНamОntalО.ă
AborНarОaăНОăaşaăgОnăaăНusălaăschimbarОaăconcОp iОiăşiăanumОă–ăНОălaă„FОmОilОăînă
НОгvoltarО”ălaă„GОnНОrăşiăНОгvoltarО”ăNouaăconcОp iОăprОvОНО,ăc ărolurilОăНОăgОnăalОăb rba iloră
şiăПОmОiloră(НОtОrminatОănuăНОăНiПОrОn ОăbiologicОăciăНОăcОlОăsocialО)ăНucălaăНiПОrОn Оăînă
trОbuin О,ăabilit iăşiăaccОsălaărОsursО.ăProgramОlОăНОăНОгvoltarОăОiciОnt ăşiăОchitabil ătrОbuiОă
s ă in ăcontăНОărolurilОăНОăgОn.ăDrОptăscopămajorătrОbuiОăs ăНОvin ăОgalitatОaăgОnurilor,ăcarОă
pОrmitОăПОmОilorăs ăiaălibОrăНОciгiiăşiăs ăbОnОiciОгОăНОăpriorit ilОăНОгvolt rii.ăDiПОrОn ОlОă
НintrОăcОlОă2ăstratОgiiăcomplОmОntarОăsuntăНОscrisОăsintОticăînătabОlulăНОămaiăjos:
promovarea femeilor
urmăreşte realizarea:
-ăEgalit iiăНОăşansОăpОntruăПОmОiă
prinăpromovarОăşiăac iuniăairmativО;
-ăCrО riiăНОăspa iiăalОăПОmОilor.
accentul cade asupra:
-ăFОmОiloră(unОoriăsuntăprivitОăНrОptă
unăgrupăspОcialăНОăintОrОs).
măsuri:
-ăProiОctОăşiăprogramОăpОntruăПОmОi.ă

Strategie:
-ăAborНarОăcomplОmОntar ;
-ăB rba iiănuăsuntăimplica i.

Gender mainstreaming
-ăSociОt iiăcorОctОăînăaborНarОaăgОnuluiăsocial;
-ăL rgirОaăspa iuluiăНОămanОvr ăpОntruăПОmОiăşiă
b rba i.
-ăRОla iilorăНОăgОn;
-ăStructurilor.
-ăIntОgrarОaăpОrspОctivОiăНОăgОnăînătoatОă
problОmaticilОăşiălaătoatОănivОlurilО;
-ăSОnsibiliгarОaăb rba ilorăşiăПОmОilorăimplica i;
-ăAnaliгaăНОăgОnăprОгОnt ălaănivОluriăНiПОritО;
-ăAnaliгaăbugОtОlorăНinăpОrspОctivaărОla iilorăНОă
gen, etc.
-ăStratОgiОăintОr-sОctorial ;
-ăNОutralitatОaăНОăgОnăОstОăanaliгat ăşiăpus ăsubă
sОmnulăîntrОb rii;
-ŞiăПОmОilОăşiăb rba iiăsuntărОsponsabili.

ÎnaПar ăНОăacОasta,ăprogramОlОăНОăНОгvoltarОătrОbuiОăОvaluatОăprinăprismaăgОnНОr.ă
No iunОaăНОăaborНarОăintОgrat ăaăОgalit iiăgОnuriloră(gОnНОrămainstrОamingă)ăsОăbaгОaг ă
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pОăîn ОlОgОrОaăПaptului,ăc ăînătoatОăsitua iilОăОбist ăoăintОrprОtarОăconcrОt ăaărОalit ii.ă
Înăplanăistoric,ăНominaăintОrprОtarОaăНinăpunctulăНОăvОНОrОăalăb rba ilor.ăRОspОctiv,ă
majoritatОaăpОrspОctivОlorănuă inОauăcontăНОăopiniilОăşiăОбpОriОn aăПОmОilor,ăignorînНă
astПОlăînc lc rilОăгilnicОăalОăНrОpturilorăumanОăalОăПОmОilor4.
2. EtapElE EvoluţiEi abordărilor dEzvoltării şi
a rolului fEmEilor5
1. Înăaniiă1940-60ăНominaăaborНarОaăbun st riiăînăconНi iilОăcrОştОriiăНОгvolt riiă
ОconomicО.ăPОăplanămonНialărolulăПОmОilorăînăacОstăprocОsăОstОămaiăpu inăluatăînă
consiНОra iО,ăНОoarОcОăОlОăsuntăprivitОămaiămultăînăcalitatОăНОăbОnОiciariăpasiviă
aiăcarit iiă(ajutorăumanitar,ăhainО,ăproНusОăalimОntarО,ăap ).ă
2. Înăaniiă70ă .ărolulăПОmОilorăînăНОгvoltarОăsОăspОciic :ăpoliticaăОstОăoriОntat ă
asupraăluptОiăcuăs r ciaă inînНăcontăНОătrОbuin ОlОăНОăbaг ăalОăПОmОilorăşiăНОă
scopulămajorăalăНОгvolt riiă–ăcrОştОriiăОconomicОăaă rilorăînăcursăНОăНОгvoltarО.ă
S r ciaăПОmОilorăОstОăîn ОlОas ăcaăinНicatorăalăНОгvolt riiăinsuiciОntОăaărОsursОloră
НОămunc ăПОmininО,ăşiănuăНrОptăsuborНonarОăaăПОmОilorăПa ăНОăb rba i.ăRОгolvarОaă
situa iОiăОstОăv гut ăprinărОaliгarОaăНОăc trОăONGăaăunorămini-proiОctОăНОăriНicarОă
aăvОniturilorăoamОnilorăs raci.
3. Înăaniiă1980-90ăaparОăîn ОlОgОrОaăПaptului,ăc ăОicacitatОaăm surilorăîntrОprinsОă
НОpinНО,ăînăprimulărînН,ăНОărОorganiгarОaăstructural ăaăОconomiОi,ămaiăalОsăînă
conНi iilОăcriгОiăНatoriiloră rilorăînăcursăНОăНОгvoltarО.ăAcОast ăaborНarОă inОăcontă
de rolulăfemeilorăînăridicareaăeicien ei,ăНarănuăОstОăoriОntatăasupraăbun st riiă
ПОmОilor,ăНОoarОcОăacОstoraăliăsОăpropunОăs -şiăm rОasc ăгiuaăНОălucru,ăcombinînНă
lucrulăcasnicăcuăsОrviciulăînăscopulăob inОriiăsalariului.
4. AborНarОaăoriОntat ăasupraăegalit ii,ăaăap rutăînăpОrioaНaăDОcaНОiăONUăaă
ПОmОiloră(1975-1985).ăFОmОilОăsuntăprivatОăînăcalitatОăНОăparticipan iăactiviă
aiăНОгvolt rii.ăAborНarОaămОn ionat ăОstОăaНrОsat ăsprОăob inОrОaătrОbuin Оloră
stratОgicОăНОăgОnăalОăПОmОilorăprinăimplicarОaăНirОct ăaăstatului.ă
5. Începînd cu anii 1970 se ia în vedere abordarea de împuternicireăaăfemeilor în
conНi iilОăunОiănoiărОîmp r iriăОconomicОămonНialО.ăAcОastaărОprОгint ăunicaă
aborНarОăcarОăНОschisărОcunoaştОărolulăputОrii:ăПОmОilОăauănОvoiОăs ăob in ămaiă
mult ăputОrО,ăpОntruăa-şiăschimbaăsitua ia.ăÎnăacОstăsОnsăОstОănОcОsarăНОăaăl rgiă
participarОaăînămas ăaăПОmОilorălaărОгolvarОaăproblОmОlorăloră(prinăsus inОrОaă
ini iativОlorăpОrsonalОăalОăПОmОiloră–ăînt rirОaăroluluiăacОstoraăînăsociОtatО).
6. UltimulăcuvîntăînătОoriaăНОгvolt riiă–ăaborНarОaăintОgrat ă„genderăşiădezvoltare”
înăconНi iilОăstabilit iiăsocialОăal turiăНОărОПormaăpolitic ăşiăОconomic ,ăincluНОrОaă
multilatОral ăşiăpОrmanОnt ăaăaspОctОlorăgОnНОrăînăactivitatОaăguvОrnului,ă
institu iilorăşiăorganiгa iilorăsocialО.ăPromovarОaăunОiăpoliticiăgОnНОrăcomplОбОă
înăbaгaăpОrspОctivОiăНОăgОn,ăanaliгОiăНОăgОn,ăplaniic riiăНОăgОnăşiăНОгvolt riiă
institu ionalОăînăintОrОsОlОăОgalit iiăb rba ilorăşiăПОmОilor.
ă VОгi:ăRaportălaăşОНin aăgrupuluiăНОăОбpОr iăpОntruăОlaborarОaăstratОgiОiăНОăintОgrarОăaăpОrspОctivОiăНОă
gОnăînăactivitatОaăНОăap rarОăaăНrОpturilorăşiăprogramОlОăONU,ă1995,ăНoc.ă ЕСN.4Е1996Е105.
5
ă AНaptatăНup :ăVailОanuăC.ăGОnНОrăAnalвsisăoПăUNDPăMolНovaăProgrammОăPortПolio,ă2006
4
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3. cE rEprEzintă „EGalitatEa întrE fEmEi şi bărbaţi”?
Egalitate între femei şi bărbaţi –ăОgalitatОăînăНrОpturi,ăşansОăОgalОăînăОбОrcitarОaă
НrОpturilor,ăparticiparОăОgal ăînătoatОăsПОrОlОăviО ii,ătratarОăОgal ăaăПОmОilorăşiăb rba ilor6.
EgalitatОaăîntrОăb rba iăşiăПОmОi - principiulăПОminismuluiălibОral-rОПormist,ăînaintată
înc ăînă1792ăНОăc trОăMarвăWollstonОcraПt.ăRОaliгarОaăОgalit iiăjuriНicОăaăgОnurilorăaă
avutălocăînăcсtОvaăОtapО.ăEgalitatОaăprОsupunОăinНОpОnНОn ăînăviгiunО,ăautonomiО,ă
rОsponsabilitatОăşiăparticiparОaăcОlorăНou ăgОnuriăînătoatОăsПОrОlОăviО iiăpublicОăşiăprivatО.ă
ConcОptulăНОăОgalitatОăîntrОăgОnuri,ăînăaПaraăoric rОiărОПОririălaăНiПОrОn ОlОălОgatОăНОăsОб,ă
sОăopunОăconcОptuluiăinОgalit iiăНintrОăgОnuri,ărОspОctivăНiПОrОn ОlorăНintrОăconНi iilОă
НОăvia ăalОăПОmОilorăşiăb rba ilor.ă
Principiul egalităţii este cel mai important concept promovat de Convenţia
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei. Însă conceptul crea
probleme, deoarece termenul „egalitate” aplicabil femei era tratat ca „drept de a i
egală cu bărbaţii”. Pretextul de a trata anume astfel această noţiune a apărut datorită
faptului că femeile suportau inegalităţi şi discriminări pe piaţa forţei de muncă şi la
remunerarea muncii. Ele se ciocneau de inegalităţi în sfera accesului la sistemul de
sănătate, la aplicarea drepturilor în familie, a drepturilor legate de cetăţenie etc. La
acest nivel de argumentare, a i egală cu bărbatul înseamnă a avea drepturi egale
cu ale bărbatului.
ProblОmaăaăap rutăşiăНinăcauг ăc ăno iunОaăНОăОgalitatОăşi-aăОбtinsăsОnsul,ăiinНă
tratat ăînăПОlulăurm tor:ăНac ăПОmОilОăaspir ăs ăiОăОgalОăcuăb rba ii,ăatunciăcuăОlОătrОbuiОă
s ănОăcomport mălaăПОlăcaăşiăcuăb rba iiăsau,ăНac ăПОmОilОăНorОscăОgalitatО,ăОlОătrОbuiОă
s ăПac ătotulăcОăПacăb rba ii.ăDinăacОast ăairmarОărОiОsО,ăc ăПОmОilОăurmОaг ăaăiătratatОă
НОăpОăpoгi iaănormelor masculine.ăDОci,ănuăsОămaiă inОăcontăНОăПaptul,ăc ăПОmОilОăsОă
НОosОbОscăНОăb rba i.ăDac ărОgulamОntul,ăcomportamОntulăsolicitat,ăprocОsОlОăînăcaНrulă
c roraăОstОăsolu ionat ăoăproblОm ,ămОcanismОlОăinstitu ionalОăОtc.ăsuntăiНОnticОăpОntruă
b rba iăşiăПОmОi,ăatunciăultimОlОăsОăpomОnОscăînăconНi iiănОПavorabilОăНatăiinНăНiПОrОn ОlОă
НintrОăacОştiăНoiăactoriăaiăsociОt ii.
PОntruăîncОputăОstОănОcОsarăНОăaăîn ОlОgО,ăc ăconНi iilОăНОăvia ăalОăПОmОilorăşiă
b rba ilorăsОăНОosОbОscăsОmniicativ,ăînămarОăm sur ăНatorit ăПunc iОiărОproНuctivОăaă
ПОmОilor.ăProblОmaăconst ănuăînăОбistОn aăacОstorăНiПОrОn ОăciăînăПaptul,ăc ăОlОănuătrОbuiОă
s ăaib ăimpactănОgativăasupraăconНi iilorăНОăvia ăalОăПОmОilorăşiăb rba ilor,ăs ăНuc ălaă
НiscriminarО.ăDimpotriv ,ăacОstОaătrОbuiОăluatОăînăconsiНОra iОălaăОlaborarОaăpoliticiloră
şiăstratОgiilorăНОăНОгvoltarО,ămaniПОstînНu-sОăînărОpartiгarОaăОchitabil ăaăposibilit iloră
ОconomicО,ăsocialО,ăpoliticО.
EgalitatОaăgОnurilorănuăsОărОНucОălaăОgalitatОaătotal ăpîn ălaăНiminuarОaăНОosОbiriloră
biologicО.ăÎnăacОlaşiătimpăacОast ăОgalitatОănuătrОbuiОăs ăstabilОasc ăНrОptănorm ăconНi iilОă
şiămoНulăНОăvia ăcaractОriгatăb rba ilor.
ÎnăscopulăНОtОrmin riiăsОnsuluiăОgalit iiăîntrОăПОmОiăşiăb rba iăN.ăŞvОНovaă(Rusia)ă
mОn ionОaг ăimportan aăaăНou ăcomponОntО:ă
1)ă structuraăsocial ăaăgОnuluiă(sОбuluiămasculinăsauăПОminin)ăşi
2)ă rОla iilОăîntrОăgОnuri7.
6
7

ă LОgОaănr.5-XVIăasigur riiăОgalit iiăНОăşansОăîntrОăПОmОiăşiăb rba i,ă2006
ă VОгi:ăШ
ă .А.ă
ă ă
:ă
ă
щ
,ă2002,ă
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ProblОmaăconst ăînăПaptul,ăc ăpoliticaăşiăstructurilОăsocial-politicОăjoac ărolulă
primorНialăînămoНОlarОaăconНi iilorăНОăvia ăşiăНОsОoriăinstitu ionaliгОaг ăp strarОaăşiă
rОproНucОrОaăstatutuluiăunuiaăНinăgОnuri,ărОspОctiv,ă„consОrvarОaălucrurilorăОбistОntО”ălaă
nivОlăНОăguvОrnarОăşiăputОrОăpolitic ă(НОăОб.ăÎnăMolНovaăsОăatОst ăoăНispropor iОăНОăgОnă
sОmniicativ ălaănivОlăНОăluarОăaăНОciгiilorăşiăînăstructurilОăНОăstatăşiăînăpartiНО).ăIstoriaă
înНОlungat ăНОăНiscrimin riăşiălimit ri,ălОgat ăНОăstatutulăşiărolurilОăambОlorăgОnuri,ă
involuntarăşiăsubtilăinluОn Оaг ăcomportamОntОlОăşiăНОciгiilОăгiăНОăгiăalОăinНiviгilor.
LaăacОstăcapitolătrОbuiОămОn ionat ăşiăimportan aărОla iilorăîntrОăgОnuri.ăNo iunОaă
apartОnОn ОiăНОăgОnăincluНОăşiăunăОlОmОntăiОrarhică(istoric),ăînăconПormitatОăcuăacОstaă
b rba iiăiinНăconsiНОra iăiin ОăsupОrioarОăПa ăНОăПОmОiăşi,ărОspОctiv,ăcomportamОntОlОă
şiăvalorilОăb rba ilorăsuntămaiăsОmniicativОăНОcîtăcОlОăalОăПОmОilor.ăAcОastaăînsОamn ,ă
c ă„norma”ăcaractОristic ăb rba ilor,ăОstОăunăstanНarНăpОntruăîntrОagaăsociОtatО,ăcarОăoă
rОlОct ăînăНОciгiilОăşiăstructurilОăsalОăpoliticО.ăUltimОlОăНОsОori,ănuănОap ratăintОn ionat,ă
reproduc inegalitatea între genuri.
4. în cE conStă difErEnţa dintrE
„EGalitatEa GEnurilor” şi „EchitatEa GEnurilor”?
EchitatОaăНОăgОnărОprОгint ăprocОsulăНОăatituНinОăОchitabil ăПa ăНОăПОmОiăşiăb rba i,ă
ПaptăcОănОcОsit ăm suriăspОcialОăНОăcompОnsarОăaăgaПОlorăistoricОăşiăsocialО,ăaăsitua iiloră
НiscriminatoriiăcarОăîmpiОНic ăПОmОilОăşiăb rba iiăs ăocupОăpoгi iiăОgalО.ăIat ăНОăcОă
echitatea de gen duce la egalitate.
ÎnăacОlaşiătimpăОstОăОбtrОmăНОăimportantăНОăaăconştiОntiгaăПaptul,ăc ănuăto iăb rba iiă
şiănuătoatОăПОmОilОăsuntăiНОntici,ăc ăНiПОrОn ОlОăînărînНulăПОmОilorăşiăînărînНulăb rba ilor,ă
potăiămultămaiăОsОn ialОăНОcîtăНiПОrОn ОlОăНОăgОn.ă
Eбist ăopiniaăprОcumăc ăОgalitatОaăОstОăНОinit ăНrОptăoăatitudine similară faţă
de toţi,ăinНiПОrОntăНОăaptituНinilОăşiăparticularit ilОăpОrsonalО.ăUnăasОmОnОaăpunctăНОă
vОНОrОăîşiăarОăr Н cinilОăînăconvingОrОaăc ăto iăoamОniiăsunt egali,ăşi,ăprinăНОini iО,ăa-iă
trataăpОăto iăîntr-oămaniОr ăiНОntic ăОstОăechitabil.
AcОstămoНăНОăaborНarОăПacОăabstrac iОăНОăcaractОristicilОăiгicО,ăsocialО,ăОconomicОăşiă
ОбpОriОn aăНОăvia ăaăПОmОilorăşiăb rba ilor,ăНarăşiăaăgrupurilorăsocialОăspОciicО,ăprОcumă
suntăinvaliгii,ărОprОгОntan iiăpopula iОiăb ştinaşОăşiăaiăminorit ilorăna ionalО.
EchitatОaăsocial ărОprОгint ăoăПorm ăaărОla iilorăsocialО,ăpОntruăcarОăsuntăcaractОristicОă
НrОpturiăşiălibОrt iăsimilarОăaăinНiviгilor,ăОgalitatОaălorăînăПa aălОgii.ăIarăОgalitatОaă
gОnurilorăconst ăînăНО inОrОaăНОăc trОăПОmОiăşiăb rba iăaăacОluiaşiăstatutăprinăintОrmОНiulă
conНi iilorăОgalОăpОntruărОaliгarОaăНrОpturilorăşiăpotОn ialuluiăuman.ăCuăaltОăcuvintО,ă
ОgalitatОaăgОnurilorărОprОгint ăОchitatОaăsocial ăaăgОnurilorăcuăluarОaăînăconsiНОra iОăaă
spОciiculuiărОla iilorăintОrpОrsonalОăşiăaăstatutuluiăgОnurilorăînăsociОtatО.
Egalitateaăesteăunăprincipiu,ăpotrivităc ruiaătuturorăoamenilor,ăindiferentădeăsex,ăras ă
sauăcapacit iăliăseăasigur ăşanseăegaleădeăaccesălaărealiz rileăunuiăanumităcursăpolitic.
S ăvОНОmăcОăsОăîntсmpl ăatunci,ăînăcaгulăînăcarОăoПОriălaăНou ăpОrsoanОăcсtОăună
coşăНОăc pşuni.ăDac ăunulăНintrОăОiăПacОăalОrgiОălaăc pşuni,ăatunciăcОiăНoiănuăvorăavОaă
acОlaşiăbОnОiciuăНОăpОăurmaăacОstuiătratamОntăОgal.ăAstПОl,ănuăs-aă inutăcontăНОăПaptulă
c ăpОrsoanОlОăînăcauг ăauăintОrОsОăşiăprОПОrin ОăНiПОritО.ăOăatituНinОăОgal ,ăОchitabil ă
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Пa ăНОăacОştiăinНiviгiăprОsupunОăalОgОrОaăpОntruăОiăaăacОlorăПructО,ăpОăcarОălО-arăputОaă
savuraăambiiăsauăoПОrirОaăНiПОritОlorăsoiuri,ă inсnНăcontăНОăprОПОrin О.
EchitatОaăgОnНОrăprОsupunОătratarОaăОchitabil ăaăb rba ilorăşiăПОmОilorăînăcorОspunНОrОă
cuătrОbuin ОlОăacОstora.ă
5. problEma EGalităţii ţinE oarE numai dE fEmEi?
MultătimpăsОăconsiНОraăc ăОgalitatОaărОprОгint ăproblОmaăПОmОilor.ăÎnăacОlaşiătimp,ăînă
viгiunОaăunorăspОcialişti,ăacОasta-iăşiăproblОmaăb rba ilor8.ăAcОştОaăatragăatОn iaăasupraă
Пaptului,ăc ămajoritatОaăb rba ilorăsОăiНОntiic ănuăpurăşiăsimpluăНrОptărОprОгОntan iăaiă
gОnuluiămasculin,ăciăНrОptărОprОгОntan iăaiăumanit ii.ăŞovinismulăНОăgОnăsauăşovinismulă
masculinăОstОăincompatibilăcuăНОmocra iaăşiăunăstatăciviliгat.ăÎnărОalitatОăproblОmaă
Оgalit iiăpoatОăiăprivit ăНrОptăunaăНОăbaг ă–ăcОăПОlăНОăsociОtatОănoiăconstruim?
FОmОilОăsОămaiăconПrunt ăcuăНiscriminarОaăînăbaг ăНОăgОn,ănОc tînНălaăПaptulăc ă
ПormalăstructurilОăsocialОănuăcon inăbariОrОăviгînНăparticiparОaăПОmОilorălaăvia aăpolitic ă
şiăsocială–ăОconomic .ă
Careăpoateăiăbeneiciulărealiz riiăegalit iiăîntreăb rba iăşiăfemeiăînăMoldova?
• ÎnăprimulărînН,ăînt rirОaăcapacit iiăНОăconcurОn ăaă riiălaănivОlăintОrna ional:ăstatulă
nu-şiăpoatОăpОrmitОăluбulăНОăaăignoraăsauăsubaprОciaăînăcontinuarОaăpotОn ialuluiă
unuiaăНinăgОnuri,ăînăparticularăaăПОmОilor,ăînăНivОrsОăНomОniiăalОăviО ii.
• ÎnăalăНoilОaărînН,ăîmbun t irОaăcalit iiăviО iiăcОt Оniloră riiăînăurmaăОlimin riiă
tuturorăПormОlorăНОăНiscriminarОăşiăviolОn ăînăbaг ăНОăgОn:ăs-arăîmbun t iăs n tatОaă
iгic ăşiăpsihic ăaăПОmОilorăşiăb rba ilor,ăarăcrОştОălongОvitatОaăb rba ilor;ăarăsc НОaă
num rulăНivor urilor,ăarăcrОştОăoăgОnОra iОăНОăcopiiăarmoniosăНОгvolta iăОtc.ă
• ÎnăalătrОilОaărînН,ărОaliгarОaăОgalit iiăb rba ilorăşiăПОmОilorărОprОгint ăunulăНină
mijloacОlОăОiciОntОăНОăcombatОrОăaăs r ciОiăşiăstimul riiăНОгvolt rii9: reorientarea
rОsursОlorăumanОăşiăinanciarОăchОltuitОăpОntruăcombatОrОaăviolОn ОiăНomОsticОă
sprОăprogramОăНОăНОгvoltarО.
AşaНar,ăşiăПОmОilОăşiăb rba iiăvorăavОaăНОăcсştigatăНОăpОăurmaărОaliг riiăОgalit iiă
genurilor.
6. cum EStE abordată EGalitatEa GEnurilor?
PrincipiulăОgalit iiăОstОăunulăcОntralăînărОla iilОăНintrОăgОnuri.ăÎns ,ăcumăaămaiăПostă
mОn ionat,ăsociОtatОaăНucОălips ăНОăОgalitatОărОal ,ăНОoarОcОăb rba iiăşiăПОmОilОănuăsuntă
iНОntici.ăÎnăsociОtatОămaiăpОrsist :ăНiПОrОn О,ăinОgalit i,ăconНi iiăНОгavantajoasОăcarОă
aПОctОaг ăşiăПОmОilОăşiăb rba ii,ăНarăПОmОilОăconstituinНăcatОgoriaămaiăНОsăНiscriminat .ă
Ini iativОlО,ăoriОntatОăsprОărОaliгarОaăНrОpturilorăumanОăalОăПОmОilor,ătrОbuiОăs ăcompОnsОгОă
sauăs ă in ăcontăНОăНiПОrОn О,ăinОgalit i,ăconНi iiăНОгavantajoasО.ăDОşiăПОmОilОăşiăb rba iiă
Ш
ă .А.ă
ă ă
:ă
ă
PoustovanăI.ăGОnНОrăşiăEНuca iО,ăChişin u,ă2001.ă
9
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ă .А.ă
ă ă
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PoustovanăI.ăGОnНОrăşiăEНuca iО,ăChişin u,ă2001.ă
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nuătrОbuiОăs ăiОătrata iălaăПОl,ăm surilОăpoliticО,ăcarОăjustiic ăНiscriminarОaăПa ăНОăПОmОiă
pОămotiv,ăc ăОlОăsОăНОosОbОscăНОăb rba i,ălОălipsОscăpОăacОstОaăНОăНrОptulălaăjusti iО.ăEбist ă
НivОrsОămoНalit iăНОăaborНarОăaăproblОmОi:
Modelulăegalit iiăformaleăsОăbaгОaг ăpОălОgiănОutrО,ăcarОăaprОciaг ăb rba iiăşiă
ПОmОilОăînămoНăidentic şiăНОtОrmin ăconНi iilОăНОăaccОs,ăcarОărОlОct ăНОăПaptăstanНarНОlОă
masculinО.ăAНОp iiăacОstuiămoНОlăaНucăargumОntОăînăПavoarОaăasigur riiăşansОlorăОgalОă
pОntruăПОmОiăşiăb rba i,ăНarănuăîntrОprinНănimicăpОntruăaăasiguraăaccОsulăПОmОilorălaă
şansОăОgalОăşiăcОrăcaăОlОăs ăac ionОгОăconПormăacОloraşiărОguliăşiănormОăcaăşiăb rba ii.ă
MoНОlulăcrООaг ăconНi iiănОПavorabilОăpОntruăПОmОi,ăНОoarОcОăПОmОilОăşiăb rba iiăsuntă
НiПОri i.ăNОajunsulămoНОluluiărОspОctivăconst ăînăПaptul,ăc ăОlănuă inОăcontăНОăНiПОrОn ОlОă
biologicОăНintrОăПОmОiăşiăb rba i.ăAstПОl,ăОlăОбОrcit ăНivОrsОăprОsiuniăasupraăПОmОilor,ă
înăspОcialăНОăorНinămoral,ăПor сnНu-lОăs ăac ionОгОăconПormăОticiiăb rba ilor.ăÎnăcaгul,ă
cînНăîntrОăconНi iilОăînăcarОăsuntăpusОăПОmОilОăşiăb rba iiăОбist ăНОosОbiriăОsОn ialО,ă
primОlОănuăpotăavОaăaccОsălaăşansОăОgalОăşiănuăsОăpotăПolosiăНОăacОstОăşansОăînăacОlaşiă
moНăcaăşiăb rba ii.ăIarăНac ,ătotuşi,ăsОăîntсmpl ăşiăob inăaccОs,ăacОast ărОuşit ăliăsОăН ăcuă
marОăprО .ăDОăОбОmplu,ăНac ăПОmОilorăşiăb rba ilorăliăsОăoПОr ăşansОăОgalОăНОăangajarОă
înăcсmpulămuncii,ăiarăПunc iaăoПОrit ănОcОsit ăs ălucrОгОăînăschimbăНОănoaptО,ăПОmОilОă
nuăsОăpotăprОvalaăНОăacОstăНrОpt.ăElОăauănОvoiОăНОăasistОn ăНОosОbit :ăîntrucсtămОНiulă
socialăactualănuăОstОăПavorabilăpОntruăПОmОilОăcarОăsОăНОplasОaг ălaăorОătсrгii,ăОlОătrОbuiОă
s ăiОăasiguratОăcuătransport.ă
ÎnăacОlaşiătimp,ăînăunОlОăsitua ii,ămoНОlulăОgalit iiăПormalОănuăОбcluНОăОбistОn aă
НiПОrОn Оlor.ăÎnăacОstăcontОбtăОlăairm :ăîntrucсtăПОmОilОăşiăb rba iiăsuntăНiПОri i,ăОiătrОbuiОă
s ăiОătrata iăînămoНăНiПОrit.ăÎnăacОstăcaг,ăsitua iaăiar şiăОstОăînăНОПavoarОaăПОmОilor.ăAnumitОă
catОgoriiăНОăproПОsiiăca,ăНОăОбОmplu,ăînso itorăНОăborНăaОrian,ăimpunОăpОnsionarОăpОă
motivăНОăvсrst .ăRОiОşinНăНinăsupoгi iaăc
ПОmОilОămaiăНОvrОmОăîşiăpiОrНăputОrОaăНОăatrac iО,ăvсrstaăНОăpОnsionarОăpОntruăОlОă
ОstОămaiămic .ăFaptulărОspОctivănuăОstОăcaliicatăНrОptăНiscriminarО:ăОбist ăunătratamОntă
iНОnticăПa ăНОăpОrsoanОăpusОăînăacОlОaşiăconНi ii.ă
Abordareăprotec ionist ,ăcarОărОcunoaştОăНiПОrОn ОlО,ăНarăcarО,ăНОăasОmОnОa,ăОstОă
НiscriminatoriОăînăraportăcuăПОmОilО.ăAborНarОaăprotОc ionist ,ăinsist ăasupraăînl tur riiă
ПОmОilorăsprОăbinОlОălor,ăînăПolosulălor.ăRОvОninНălaăОбОmplulăcuămuncaăînăschimbulăНОă
noaptО,ăpoliticaăprotОc ionist ăintОrгicОămuncaăПОmОilor,ăîntrucсtăînăorОlОătсrгiiămОНiulă
socialănuăconirm ăsiguran .ăAborН rilОăprotОc ionistОărОcunoscăНiПОrОn ОlОăНintrОăПОmОiă
şiăb rba i,ăНarălОăcaliic ăcaăvulnОrabilitatОăsauăconНi iОăНОăsuborНonarОăaăПОmОii.ăDinăacОstă
punctăНОăvОНОrО,ămuncaăînăschimbulăНОănoaptОăОstОăcaliicat ăНrОptăpОriculoas ăpОntruă
ПОmОi,ăНarănuăsОăpunОăproblОmaăНОăaăcorОctaăstarОaăНОălucruriăsauăНОăaăacorНaăsus inОrОă
ПОmОilor,ăcaăacОstОaăs ăpoat ăînПruntaămОНiulăriscant.ăÎnăacОstăcontОбt,ăНiПОrОn ОlОăsuntă
consiНОratОăcaăprОНОtОrminatОăНОănatur ,ăh r гitОăНОăCОlăНОăSus,ăiarătratamОntulăНată
contribuiОălaăînt rirОaăНОpОnНОn ОiăПОmОii.
AborН rilОăprotОc ionistОăpoart ăînăОsОn ăunăcaractОrărОstrictiv.ăF r ăaăcontОstaă
НiscriminarОaăpОăprincipiiăНОăsОб,ăОlОăoărОproНucăsubăprОtОбtulăprotОc iОiăПОmОii.ăSprОă
ОбОmplu,ăintОrгicОrОaămunciiăНОănoaptОăaăПОmОilorăsОrvОştОăНrОptămotivăpОntruăaălimitaă
libОrtatОaăПОmОilorăНОăaălucra;ăНОăacОstăНrОptăsОăПolosОscăb rba ii,ăc ciăОiănuăsuntărОspinşiă
pОăprincipiiăНОăsОб.ăMaiămultăcaăatсt,ăaborНarОaăprotОc ionist ărОproНucОămiturilОăvОchiă
cuăprivirОălaăpОricolulăcarОăoăpaştОăpОăПОmОiОăpОătimpăНОănoaptО,ăvОhiculОaг ăiНООaăc ă
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violОn aăîmpotrivaăПОmОiiăarОălocăНoarăorОătсrгii,ăastПОlăscutinНăstatulăНОăobliga iilОă
carОăprОv НăcrОarОaăunuiămОНiuăsigurăpОntruăПОmОi,ăcaăОlОăs ăiОălibОrОăs -şiărОaliгОгОă
activitatОaăpotrivităНorin Оi,ăaptituНinilorăşiăînăoricОăpОrioaН .
Modelulăegalit iiărealeărОcunoaştОăНiПОrОn ОlО,ăНarăsus inОăОgalitatОaăНintrОăПОmОiă
şiăb rba i.ăDОosОbirilОăНintrОăПОmОiăşiăb rba iă–ăbiologicОă(sОбul)ăsauăsocialОă(gОnul)ă–ăînă
consОcin ăconНucălaăОбpОriОn ОănОpropor ionalОăpОntruăПОmОi,ăcarОăincluН:ăinОgalitatОaă
şiăconНi iiăНОгavantajoasО.
Ini iativОlОăoriОntatОăsprОărОaliгarОaăНrОpturilorăПОmОilor,ătrОbuiОăs ăcompОnsОгОă
НiПОrОn ОlО,ăinОgalitatОaăşiăconНi iilОăНОгavantajoasОăsauăs ă in ăcontăНОăОlО.ăDОci,ăurmОaг ă
s ăsОăiaăînăconsiНОra iО modulăînăcarОăПОmОilОăsОăНОosОbОscăНОăb rba iăşiăs ăiОăasigurată
Пaptulăc ăacОstОăНОosОbiriăvorăiărОcunoscutО,ăiarăintОrvОn iilОăpoliticОăşiălОgislativОă
vorăiăsОnsibilОălaăОlО.ăcumăsОărОaliгОaг ăacОastaăînăvia ,ăНОpinНОăНОăanaliгaăНОăgОnăaă
con inutuluiăpoliticilorăşiăprogramОlor.ă
MoНОlulăОgalit iiărОalОă(НОăПacto)ăsОătransПorm ăîntr-oăabordare de corecţie şiă
îmbun t irО.ăAborНarОaăНat ăprОsupunОăОlaborarОaăНОăc trОăstatăaăunorăastПОlăНОăpoliticiă
şiălОgi,ăcarОăi-arăobligaăpОăpatroniăs ăasigurОăconНi iiăПavorabilОămunciiăpОătimpăНОă
noaptО,ăНОăОбОmplu.ă
ÎnăaПar ăНОăacОasta,ăaborНarОaăНОăcorОc iОăinsist ăasupraătransПorm rilorăНiПОrОn Оloră
conНi ionatОăsocial,ăprОcumăsuntărolurilОătraНi ionalОăatribuitОăПОmОilorăşiăb rba ilor,ă
laăПОlăcaăşiăschОmОlОăşiămОtoНОlОăНОăcomportamОntăsocialăşiăcultural,ăcarОăpromovОaг ă
iНООaăНОăinПОrioritatОăaăПОmОii.ăDОărОmarcatăПaptul,ăc ăCEDAWărОcunoaştОămatОrnitatОaă
caăoăПunc iОăsocial ăînНОplinit ăНОăПОmОi,ăНarăcarОănuăpoatОăiăutiliгat ăНrОptăbaг ăpОntruă
НiscriminarОaăПa ăНОăПОmОi.
Abordarea de corecţie sau îmbunătăţire recunoaşte, că redistribuirea între femei
şi bărbaţi, în mod egal, a avantajelor şi a beneicilor impunОăschimbarОaăНОăatituНiniă
Пa ăНОăproblОmaăpromov riiăПОmОilorăşi modiicarea rОla iilorălorăinОgalОăcuăputОrОa.ă
RОspОctivăОstОănОcОsarăНОăaăoriОntaăpolitica,ălОgisla iaăşiăprogramОlОăsprО:
•ăacordarea condiţiilor favorabileăsocialО,ăОconomicОăşiăculturalО,ăcarОălО-arăasiguraă
ПОmОilorăoăvia ăНОstoinic ;ă
•ăsusţinerea adoptării unor măsuri temporare speciale,ăcarОăînămoНăНОosОbitărОcunoscă
şiăiauăînăconsiНОra iОănОcОsit ilОăПОmОilorăînătoatОăsПОrОlОăviО iiăînăscopulăНОăaălОăoПОriă
posibilitatОaăs ăНОp şОasc ăbariОrОlО,ăconstruitОăНО-aălungulăistoriОiăsauăcarОăconstituiОă
unărОгultatăalăНomina iОiămasculinОăînăsistОmulăНОăguvОrnarО.ăDarăacОast ăaborНarОăsОă
ciocnОştОăНОăoăproblОm ăsОrioas :ăangajatoriiăşiăaltОăpОrsoanОăintОrОsatОăpotăcaliicaă
ac iunilОărОspОctivОăНrОptăoăpovar ăsuplimОntar ăcarОăimplic ăşiăchОltuiОliăsuplimОntarО.ă
AcОstОaătrОbuiОăargumОntatО.ă
PrimulăargumОntăsОăbaгОaг ăpОăprincipiilОăНrОpturilorăomului.ăArt.ă1ăalăDОclara iОiă
asupraăНrОpturilorăomuluiăprОvОНО,ăc ă„ToatОăiin ОlОăumanОăsОănascălibОrОăşiăОgalОăînă
НОmnitatОăşiăînăНrОpturi”.ăRatiicînНăCEDAWăstatulăîşiăasum ăobliga iaăНОăaăgarantaă
accОsulăПОmОilorălaătoatОăНrОpturilОăşiăНОăaăНirijaătoatОăstructurilО,ăinclusivăsОctorulăprivat,ă
caăs ărОaliгОгОăacОstăНОгiНОrat.
AlăНoilОaăargumОntăsОărОПОr ălaăbОnОiciilОăНОălung ăНurat ,ăpОăcarОălОăpoatОă
ob inОăstatul.ăAborНarОaăНОăcorОc iОăgarantОaг ăc ăto iăcОt ОniiăîşiăvorăaНucОăОiciОntă
aportulăînăНОгvoltarОaă riiălor,ăpunсnНăînăaplicarОălaămaбimumăcapacit ilОăНОăcarОă
Нispun.ăFiОcarОăpОrsoan ăvaăavОaăposibilitatОaăs -şiăНОгvoltОămultilatОralăpotОn ialul,ă
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iarăstatulăvaăbОnОiciaăНОărОsursОăumanОămultămaiăcaliicatО.ăAă inОăjum tatОăНină
popula iaă riiăînăstarОăНОăsuborНonarО,ăНОăasОmОnОa,ănОcОsit ăchОltuiОliăconsiНОrabilО,ă
НОoarОcОăОaăcomplОtОaг ăcatОgoriaăpОrsoanОlorăНОpОnНОntОăcarОănОcОsit ăaăiăîngrijitОă
şiăîntrО inutО.
ÎnăacОstăcontОбt,ăparticiparОaăПОmОilorăНОărînНăcuăb rba iiălaăОlaborarОaăşiărОaliгarОaă
programОlorăşiăpoliticilorăarОăoăimportan ăОsОn ial .ă
7. participarEa bărbaţilor şi fEmEilor
la procESul dE luarE a dEciziilor
ConПormăНocumОntОlorăConsiliuluiăEuropОiăparticiparОaăОchilibrat ăaăПОmОiloră
şiăb rba ilorăînăprocОsulăНОăluarОăaăНОciгiilorăînăНomОniilОăpoliticăşiăalăviО iiăpublicОă
rОprОгint ăpartОăcomponОnt ăaăНrОpturilorăomuluiăşiăОlОmОntăalăОchit iiăsocialО,ălaăПОlă
şiăoăconНi iОănОcОsar ăpОntruăПunc ionarОaămaiăОiciОnt ăaăunОiăsociОt iăНОmocraticО10.
RОaliгarОaăparticip riiăОchilibratОăaăПОmОilorăşiăb rba ilorăînăprocОsulăНОăluarОăaăНОciгiiloră
poatОăiătratat ăНinămaiămultОăpОrspОctivО:
-ăНrОptămoНalitatОăНОăОiciОntiгarОăaăprocОsuluiărОspОctiv
-ăНrОptămoНalitatОăНОăîmbun t irОăaăcalit iiăНОciгiilorăaНoptatО
-ăНrОptămoНalitatОămОnit ăs ăîmbun t Оasc ăcalitatОaăviО iiăiОc ruiăinНiviН.
LaăПОlătrОbuiОăspОciicatăПaptul,ăc ăintroНucОrОaăНimОnsiuniiăНОăgОnăînăproblОmОlОă
НОăluarОăaăНОciгiilorălaănivОlăna ionalăarОăНou ălaturi:ă
- asigurarОaăparticip riiăОchilibratОăaăb rba ilorăşiăПОmОilorăînăprocОsulăНОăluarОăaă
НОciгiilorălaănivОlăna ional,ăinclusivăОliminarОaăobstacolОlorăînăcalОaăparticip riiă
ПОmОilor;
- asigurarОaăincluНОriiăproblОmОlorăgОnНОrăînăprocОsulăНОăluarОăşiăaplicarОăaă
НОciгiilor,ămonitoriгarОaăşiăОvaluarОaăini iativОlorălaănivОlăna ional.
ÎnăacОstăcontОбtăНОăiНОiăОstОăОбtrОmăНОăimportantăНОăîn ОlОs,ăc ăparticiparОaămaiă
Оchilibrat ănuăaparОăînăbaгaăunuiămanНatăПormalăsauăinvitarОaăsimpl ăaăПОmОilorălaă
conНucОrО.ăBariОrОlОăsistОmicО,ăcarОăНОsОoriăîmpiОНic ăПОmОilОăНОăaăparticipaăînăstructurilОă
НОăstatăНОciгionalО,ăsuntăНОstulăНОăsОrioasО.ăAcОstОaăînămultОăsitua iiăsuntăslabăsОsiгatОă
şiănОcОsit ăoăanaliг ăproПunН ăînăscopulăatingОriiăunorăprogrОsОărОalО.ă
DrОptăbariОrОăpotăiămОn ionatО:
1. AtituНinОaăgОnОral ăşiăculturaăsociОt ii,ăînăcarОăb rba iiăsuntăpОrsoanОăpoliticОă
rОalО,ăНОmonstrОaг ătОnНin aăНОăaălОgiПОraărolulăНominantăalăb rba ilor.ăAstПОlă
arОălocăНiscaliicarОaăПОmОilorăînăsОnsul,ăc ăînăpolitic ăacОstОaăНОvinăobiОctulă
unОiăatОn iiămaiăОбigОntОăşiămaiăcriticОăcomparativăcuăb rba ii.
2. TОrminologiaă„masculin ”ăПolosit ăînăpolitic ăşiăconНucОrОăpoatОăîmpiОНicaă
promovarОaăПОmОilor,ăsauăchiarăs ălОăînsp imîntОгО.ăAstПОlăaparОăprОsupunОrОaă
grОşit ăprОcumăc ăb rba iiăsuntăunicОlОăpОrsoanОăpoliticОăПunc ionalОălОgalОăsauă
c ătОrminologiaăb rb tОasc ăpoatОălaăПОlăincluНОăşiărОprОгОntaăintОrОsОlОăПОmОilor.ă
ÎnărОalitatОălucrurilОăstauăaltПОl.
10

AНaptatăНup :ăMatОrialОlОăinstructivОăalОăIntОrnationalăWomОn’săRightsăActionăWatchă–ăAsiaăPaciic;ă
PromovarОaă Оgalit iiă gОnuriloră înă MolНova:ă aspОctОă socialОăşiălОgislativО,ăGОnНОr-CОntru,ăChişin u,ă
2005
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3. Mass-mОНiaăinsuiciОntăprОгint ăvocilОăpoliticОăalОăПОmОilor,ăopiniilО,ăcОrin ОlОă
şiăliНОrismulăacОstora.ăAcОastaăînsОamn ăc ăПОmОilОănuăauăoăiНОntiicarОăpolitic ă
pОrsonal ăşiălОgitimitatОăaăopiniilorăproprii.
4. Culturaăpolitic ă„masculin ”,ăcarОăincluНОărОla iilОă„vОchilorăpriОtОni”,ăПaptăcОă
prОsupunОărОla iiăНОăprotОctoratăşiăsОăОбprim ăînăПorm ăНОăîntîlniriănОПormalОă(pОă
platouăНОăvolОi,ăПotbalăsauăsaun )ăpОntruăstabilirОaăacorНurilorăasupraăchОstiuniloră
politicО,ămОn inОăПОmОilОăînaПaraăaspОctОlorănОПormalО,ăНarăinНispОnsabilО,ăaă
procОsОlorăНОăluarОăaăНОciгiilor.
5. DistribuirОaăinОchitabil ăaăobliga iunilorăНОăПamiliО,ăinclusivăНirijarОaăgospoН riОiă
casnicОăşiăîngrijirОaăcopiilor,ăpunОăПОmОiaăînăconНi iiăinОchitabilОăНinăpunctăНОă
vОНОrОăalătimpuluiănОcОsarăpОntruăactivitatОaăpolitic .ăÎnăacОlaşiăПОlăsОrviciilОă
socialОălimitatОăîmpiОНic ăПОmОilОăНОăaăНispunОăНОămaiămultă„timpălibОr”.
6. EбistОn aăНiscrОpan ОlorăНintrОăsalariilОăПОmОilorăşiăb rba ilor,ăaccОsulălimitatălaă
privilОgiilОăsocialО,ăparalОlăcuărОprОгОnt rilОăОбistОntОăprОcumăc ăvОnitulăПОmОiloră
mОrgОăpОntruănОcОsit ilОăПamiliОiă–ătoatОăacОstОaălОăîmpiОНic ăsauălОăsustragăНОă
laăchОltuiОlilОăНОătimpăşiămijloacОăpОntruăcariОraăpolitic ă„vag ”.
7. FormОlОăНОăviolОn ăНОăstatăşiăprivatО,ăcarОăsuntăПolositОăНОăc trОăb rba iăîmpotrivaă
ПОmОilor,ălimitОaг ăşiăcontrolОaг ăautoНОtОrminarОaăПОmОilorăşiăcomportamОntulă
acОstora,ăcarОănОcОsit ăluarОaăНОciгiilorălОgatОăНОărisc.
8. dE cE EStE nEcESară aSiGurarEa participării
EchilibratE a fEmEilor şi a bărbaţilor
la viaţa politică şi cEa obştEaScă?
LaăacОstăcapitolănОăpotăajutaăurm toarОlОătОгО,ăcarОăpotăsОrviăНrОptăargumОntОăînă
ПavoarОaăasigur riiăparticip riiăОchilibratОăaăПОmОilorăşiăb rba ilorălaăvia aăpolitic ăşiă
obştОasc 11:
 „...П r ăstabilirОaăОgalit iiăgОnurilorălaănivОlăНОciгional,ăПОmОilОănuăpotărОaliгaă
ОgalitatОaăНОplin ăcuăb rba iiăînăoricОăНomОniu.ăLipsaăvocilorăПОmОilorăînăПormarОaă
instrumОntОlorăpoliticОăПunНamОntalО...ăaăasiguratăp strarОaăinОgalit iiăgОnuriloră
chiarăşiărОПОritorălaăs n tatОaăПОmОilorăşiăsОcuritatОaăînăpropriilОălorăcasО”.
 To iăcОt ОniiăauăНrОptulălaăparticiparОăînăvia aăpolitic ,ăşiăstatulăОstОăobligatăs ă
asigurОăşansОăОgalОăpОntruăb rba iăşiăПОmОiăНОăaăПolosiăacОstăНrОpt.ăÎnăcaгul,ăcînНă
unăgОnă(maiăНОsăПОmОilО)ăОstОăînl turatăНОălaăposturiăНОăstatăНОăconНucОrО,ăiinНă
НiscriminatăНirОctăsauăinНirОct,ăacОastaăНОvinОăoăproblОm ăaăОchit iiăsocialО.
 RОprОгОntarОaăОchilibrat ăaăgОnuriloră inОăşiăНОăproblОmaăîncrОНОriiăПa ăНОăstructurilОă
НОăstat,ăОбprОsiaălОgitimit iiăacОstora.ăDОoarОcОăПОmОilОăînăMolНovaărОprОгint ă
maiămultăНОăjum tatОăНinăpopula iО,ăprОгОn aăacОstoraăasigur ălОgitimitatОaă
structurilorăНОciгionalО:ă„CînНăprОvalОaг ăprocОsОlОăНОmocraticО,ăПОmОilОălaă
posturilОăНОăstatăaНucăsОnsănaturiiărОprОгОntativОăaăНОmocra iОi,ăinstitu ionaliгОaг ă
şiăasigur ălОgitimitatОaăglasurilorăПОmОilorălaănivОlăНОciгional”.ăMaiămultăcaăatît,ă
popula iaămaiămultăarОăîncrОНОrОăînăguvОrnulăcarОăОstОătransparОntăînăpoliticaăsaă
şiărОprОгint ăintОrОsОlОăîntrОgiiăpopula ii.
11

GОnНОrăMainstrОamingăinăPracticО:ăaăHanНbook.ăUNDPăRBEC,ă2002,ăp.ă43-44
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 CОrcОt rilОăONUăasupraăproblОmОlorăНОciгionalОăНОmonstrОaг ,ăc ăb rba ii,ă
alОşiălaăposturiăНОăluarОăşiăОбОcutarОăaăНОciгiilor,ăînămarОaămajoritatОănuăcunoscă
nОcОsit ilОăgospoН riilorăcasnicО,ălaăПОlăşiăПaptulăc ăproblОmОlorăacОstoraăsuntă
lОgatОăНОăНОгvoltarОaăsocială–ăОconomic ălaănivОlălocal,ăraional,ăna ional.ăLipsaă
unОiăastПОlăНОăНimОnsiuniăînsОamn ăc ăpoliticaănuăОstОăОiciОnt ăşiărОгultativ .
 EбistОn aăbariОrОlorăînăavansarОaăПОmОilorăînăcariОraăpolitic ăpoatОăНucОălaăПaptul,ă
c ămОmbriiăsociОt iiătalОnta iăşiăproПОsioniştiă(înăcaгulăНatăПОmОilО),ănОavînНă
încrОНОrОăînăposibilitatОaăНОp şiriiăacОstora,ăvorăîncОrcaăs ăplОcОăînăaltОă riăînă
c utarОaănoilorăoportunit i.
 FОmОilОălaăposturiăНОciгionalОărОprОгint ămoНОlОăimportantОăНОărol,ăcarОăpotă
încurajaăaltОăПОmОiăpОntruăactivitatОaăînăsПОraăНОăconНucОrО.
UnulăНinăobiОctivОlОăПunНamОntalОăalОăpoliticiiăОбtОrnОăaăRОpubliciiăMolНovaăОstОă
aНОrarОaălaăUniunОaăEuropОan .ăÎnăacОstăcontОбtăGuvОrnulăşiăParlamОntulătrОbuiОăs ă
in ăcontăНОăОбigОn ОlОăimpusОăНОăc trОăUniunОaăEuropОan ăpОntruăstatОlОăcanНiНatОălaă
aНОrarОă–ăajustarОaălОgisla iОiăînămatОriОăiinНăoăconНi iОăОsОn ial ăpОntruăprotОc iaăşiă
implОmОntarОaăНrОpturilorăomului.ăRОcomanНarОaă(2003)3ăaăComitОtuluiăНОăminiştriă
statОloră–ămОmbrОăstipulОaг ăimportan aăparticip riiăОchilibratОăaăПОmОilorăşiăb rba iloră
înăprocОsulăНОăluarОăaăНОciгiilorăînăНomОniilОăpoliticăşiăalăviО iiăpublicО,ăcaăiinНănОcОsar ă
pОntruăПortiicarОaăşiăconstruirОaăEuropОi,ăcarОăarОălaăbaг ăprincipiilОăОgalit ii,ăconsoliН riiă
socialО,ăsoliНarit iiăşiărОspОct riiăНrОpturilorăomului.
ÎnăconПormitatОăcuăscopurilОăНocumОntuluiămОn ionat,ăparticiparea echilibrată a
femeilor şi bărbaţilor înseamnă, că reprezentarea iecărui gen în componenţa organului
decizional, atît în domeniul politic, cît şi al vieţii publice, trebuie să ie nu mai puţin
de 40%.
9. cum pot fi SuSţinutE fEmEilE în politică?12
De ce femeile?
• DinămomОntăcОăПОmОilОărОprОгint ă50ălaăsut ăНinăpopula iaălumiiăşiănumaiă15.8%ă
НinăparlamОntОlОăНinătoataălumОa,ătrОbuiОăs ăОбistОăoăbariОr ăimОns ăcarОăîmpiОНic ă
accОsulăПОmОilorăînăparlamОntОlОăНiПОritorăna iuni
• Dac ăsОăcrОНОăc ăПОmОilОăauăНrОptulăs ăparticipОăînăluarОaăНОciгiilorăcarОăaПОctОaг ă
via aălorăşiăvia aăcopiilorăşiănОpo ilorălor,ăchiarăşiăaăPlanОtОiăP mсnt,ăatunciă
ОбcluНОrОaălorăНinăprocОsulăНОăluarОăaăНОciгiilorăОstОăoăînc lcarОăaăНrОpturiloră
omului.
• Dac ăsОăcrОНОăc ăПОmОilОăauăaltОăpriorit i,ăiНОi,ăvalori,ăunăaltăstilăНОăaăsolu ionaă
problОmОlО,ăaltОăcapacit iăşiătalОntОăНОcсtăb rba ii,ăatunciăacОast ăabsОn ăaă
ПОmОilorăОstОăoăpiОrНОrОăimОns ăpОntruăomОnirО,ăpОntruăНОciгiilОăpoliticОăНОă
nivОlăna ionalăşiăpОntruăvia aăpublic ăînăgОnОral.
De ce pledăm pentru mai multe femei în parlament?
• MiniştriiăguvОrnuluiăiau,ăînăiОcarОăгi,ăНОciгiiăimportantОăcuăprivirОălaărОsursОlОă
rii.
12

AНaptatăНup :ăPromovarОaăОgalit iiăgОnurilorăînăMolНova:ăaspОctОăsocialОăşiălОgislativО.ăGОnНОr-CОntru,ăChişin u,ă2005;ăManualulă„FОmОilОăpotărОuşi”,ă2005;
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• GrupurilОăcuăputОrОăНОăНОciгiОălaănivОlămonНial,ăcumăarăiăNa iunilОăUnitОăsauă
G8ăsuntăПormatОăНinăpoliticiОniăНОăНiПОritОăna iuni.ă
• DОci,ăНac ăПОmОilОănuăsuntăprОгОntОăînăparlamОntОlОăna ionalО,ăatunciăacОstОaă
nuăsuntăprОгОntОăniciăînăgrupurilОăpoliticОăintОrna ionalОăcarОăauăputОrОaăНОăaă
schimbaălumОa.
• DinămomОntăcОăНОciгiilОăimportantОăînăplanămonНial,ăcumăarăi:ă
− НОciгiilОăНОăaămОrgОălaăr гboi,ă
− stabilirОaăprО urilorălaănivОlămonНialăpОntruăimportă-ăОбport,ă
− limitarОaăaccОsuluiălaăpiО ОlОăНОăcОrОalО,ătОбtilО,ăcaПОaăsauăПructО,ăsuntăluatОă
НОăpoliticiОni,ăînămarОăpartОăb rba i,
− înăconcluгiО,ăvocilОăПОmОilorănuăsuntăauгitОăînăНomОniilОăînăcarОăsuntăalocatОă
rОsursОăcОăsus inăvia aăîns şi,ăs n tatОaăsauăînv mсntulă.
Soluţii: Aducerea femeilor în centrul vieţii politice
La nivel de Partide politice
• ÎnătoatОăНОmocra iilОămajoritatОaămОmbrilorăparlamОntuluiăПacăpartОăНintr-ună
anumităpartiН
• PartiНОlОăpotăs ăpromovОгОăПОmОilОăînăcalitatОăНОăcanНiНa iăînăalОgОriăprinăaНoptarОaă
unuiăsistОmăНОăcotОăsauăaăunorăac iuniăpoгitivОăpОntruăaă“promovaăПОmОilО”ă
• FОmОilОătrОbuiОăs ăcanНiНОгОăpОntruăpoгi iilОăОбОcutivОăînăcaНrulăunuiăpartiН.
• FОmОilОămОmbrОătrОbuiОăs ăcОar ăcaăПОmОilОăs ăiОăinclusОăînăiОrarhiilОăНОăpartiН.
• AcОstОaăsuntăpoгi iilОăunНОăsОăiauăНОciгiiăşiăunНОăПОmОilО,ăНОăobicОi,ănuăauăaccОs.
LaănivОlăНОăSistОmОăОlОctoralОă
• ÎnăsistОmОlОăНОălistОăpОntruăalОgОrilОăparlamОntarО,ăpОrsoanОlОăînăpoгi iaăНОă
aăsОlОctaăcanНiНa iătrОbuiОăs ăiОăînНОmna iăs ăavansОгОăПОmОilОăînăpoгi iiă
cсştig toarОăpОălistО.ă
• PlasarОaămultorăПОmОiăpОălist ăsun ăbinО,ăНarăpoгi iaăpОălist ăОstОăcritic .
• FОmОilОămОmbrОăalОăpartiНОlorăşiăПОmОilОăalОg toriăarătrОbuiăs ăinluОn ОгОăliНОriiă
НОăpartiНăs ăplasОгОăПОmОilОăcсtămaiăsusăpОălist
La nivel personal
• FОmОilОătrОbuiОăîncurajatОăs -şiăОбprimОăopiniaăНОsprОăproblОmОlОăglobalОă–ămОНiul,ă
s r ciaăşiăНatoriilО,ămalnutri ia,ăОmigrarОa,ăimigrarОa,ătraicul,ăcriminalitatОa,ă
agricultura,ăproblОmОăcОă inăНОăUE.
• FОmОilОătrОbuiОăinstruitОărОПОritorălaăsubtilit ilОăcampaniilorăОlОctoralО,ăactivit iiă
politicО,ămanagОmОntuluiărОsursОlorăumanОăşiăinaciarОăОtc.
10. cE rEprEzintă cotElE?
CotОlОărОprОгint ăunămijlocăНОăcorОctarОăaărОprОгОnt riiăНОnaturatОăaăgrupuriloră
socialО.ăCuăajutorulăcotОlorăsОăîncОarc ăaăpromovaăoăsitua iО,ăcînНăНivОrsОăgrupuriăşiă
intОrОsОăsuntărОprОгОntatОăînămoНăОchitabil,ăînăconПormitatОăcuăponНОrОaă(%)ăpОăcarОăîlă
constituie în societate.
LaăОtapaăactual ăsistОmulăcotОlorăОstОăoriОntatăasupraăasigur riiă„masОiăcriticОă
minimО”ăНОă30-40%.ăCotОlОăsОăconsiНОr ăunulăНinăcОlОămaiăОПОctivОămijloacО,ăactualmОntОă
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cunoscutО,ăcarОăajut ălaăpromovarОaăПОmОilorăînăposturiăНОciгionalО.ăLaăbaгaăcotОlorăsОă
al ăconcОptulăОgalit iiăînăНrОpturiăşiăşansОăaăПОmОilorăşiăb rba ilor.
ÎnăacОlОşiătimp,ăНup ăcumămОn ionОaг ăB.Dahlă(ParlamОntulăsuОНОг),ănuătОăpo iăbaгaă
numaiăpОăcotОăНrОptămijlocăprincipalăНОărОгolvarОăaăproblОmОlОiăviгînНărОprОгОntativitatОaă
ПОmОilor.ăToatОăstructurilО,ăinclusivăpartiНОlОăpoliticО,ăsistОmulăОНuca ional,ăsinНicatОlО,ă
ONG-lО,ăbisОrica,ătrОbuiОăs ăpoartОărОsponsabilitatОăînăcaНrulăorganiгa iilorăpОntruă
promovarОaăПОmОilorălaătoatОănivОlurilО.ăLaăПОlăОstОănОcОsarăНОăaăprОg tiătОrОnulăpОntruă
implicarОaăПОmОilorăînăpolitic .ăAstПОl,ăНinăstartăînăSuОНiaăaăПostăorganiгat ăinstruirОaă
ПОmОilor,ăcarОăs ăpoat ăПacОăПa ăpОăarОnaăpolitic ,ălaăПОlăaăПostăprОg tităsistОmulăpОntruă
aă„atОnuaăruşinОaăb rba ilor”,ăcarОăaparОălaăcОНarОaăpoгi iilor. ŞiăapoiăauăПostăaplicatОă
cotОlОăînăacОlОăinstitu iiăunНОăОraăsitua iaămaiăНiicil 13.
CînНăoămişcarОăПОminin ăorganiгat ăşiăconsoliНat ,ăsus inut ăНОăorganismОăintОrna ionalО,ă
punОăpОăagОnНaăгilОiăproblОmaăОgalit iiăНОăgОnăplasсnН-oăprintrОăpoliticilОăprioritarО,ă
pОricolulăprincipalăpОntruăaНmisibilitatОaăПОmОiiănuăsОăascunНОăînălistОlОăОlОctoralОă
НОschisОăalОăpartiНuluiă–ăalОg toriiănuăОбcluНăcanНiНa ii-ПОmОi,ăunОoriăОiăchiarăcontribuiОă
laăpromovarОaălor.ăObstacolulăprincipalăconst ăînănormОlО,ăcОăasigur ăНistribuirОaăîntrОă
gОnuriăaălocurilorăaНmisibilОăpОălistОlОăОlОctoralОăНОăpartiН.ă
ÎmputОrnicirОaăПОmОilorăînăpartiНОlОăpoliticОăconstituiОăunaăНinăcОlОămaiăimportantОă
conНi iiăpОntruărОaliгarОaăunorăm suriăactivО,ăoriОntatОăsprОăob inОrОaăОgalit iiăНОăgОnă
înăpolitic ,ăcarОăs ăiОăînăgОnОralăНurabil .
Înă50%ăНină rilОălumii,ăunНОăînăcalitatОăНОămОmbriăaiăparlamОntuluiăsuntăПОmОi,ă
sОăaplic ăprincipiulăcotОlorăНОăgОn.
• în 9ă riăalОălumiiăînăcomponОn aăParlamОntuluiănuăsuntăПОmОi
• în 173 –ăprintrОăНОputa iăsuntăşiăПОmОi
• în 81ăНОă riăsuntăaplicatОăcotОlОăНОăgОn
• înc ăînă15ă riăcotОlОăsauăauăПostăПolositОăsauăauăПostăpropusОăpОntruăviitor
 «cote de partid»ă-ă61ăНОă ri,ăaproбimativă200ăpartiНО
 «cote electorale»ă-ă32ăНОă ri
 «rezervarea locurilor în parlamente»ă-ă14ă ri
Surs :ăааа.gОnНОrpolicв.ru

11. arGumEntE „pro” şi „contra” cotElor:14
„pro”:ăCotaăpОntruăПОmОiănuăОstОăoăm sur ăНОăНiscriminarО,ăciăНОăcompОnsarО,ă
oriОntat ăsprОăНОp şirОaăbariОrОlorărОalО,ăcarОăîmpiОНic ăПОmОilОăînăocuparОaăpoгi iiloră
politicОăcarОălОăapar in.
„contra”:ăCotОlОăcontravinăprincipiuluiăОgalit iiăНОăşansОăpОntruăto i,ăНОoarОcОă
ПОmОilОăauăprioritatО.

13
14
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ă MatОrialОlОăEuropОanăWomОn’săFounНation;ăMatОrialОlОăUniuniiăEuropОnО:ă
http://ааа.gОnНОr-Оqualitв.аОbinПo.lt/rОsults/ОuropОanИunion.htm,ăааа.coО.int;ă
MatОrialОlОăInstitutuluiăНОăpoliticiăsocialОăşiăНОăgОnă(Rusia):ăааа.gОnНОrpolicв.ru)
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„pro”:ăFОmОilОăauăНrОptulălaărОprОгОntarОăОchitabil ;ăОбpОriОn aăПОmОilorăОstОă
nОcОsar ăînăvia aăpolitic .
„contra”:ăMultОăПОmОiănuăНorОscăs ăiОăalОsОănumaiăНatorit ăПaptuluiăc ăsuntăПОmОi.
„pro”:ăAlОgОrilОăsuntăpartОăaăprocОsuluiărОprОгОnt riiăНОmocraticО.ăAlОgОrОaăpОrsoanОiă
corОspunг toarО,ăcompОtОntОă–ăОstОăunăНrОptăalăalОg torilor.ăFОmОilОănuăsuntăalОsОănuă
pОntruăПaptulăc ănuăsuntăcompОtОntО,ăciăpОntruăc ăsuntăПОmОi.
„contra”:ăCotОlОăprОsupun,ăc ăpoliticiОniiăsuntăalОşiăpОntruăapartОnОn aăНОăgОn,ă
şiănuăНup ăcaliicarО.ăDОăacОiaăcotОlОăНucălaăsitua iaăcînНăcanНiНa iiăcaliica iăsuntăНa iă
la o parte.
„pro”:ăÎntr-oăsitua iОăconcrОt ăistoric ăОбistОn aăsistОmuluiăНОăcotОărОprОгint ă
oăcaractОristic ăaăНОmocra iОiărОprОгОntativО.ăÎnaintarОaăcanНiНa ilorărОprОгint ăună
momОntăcriticăalăprocОsului,ăcarОăОstОăcontrolatăНОăpartiНО.ăAnumОăacОstОăstructuri,ă
НО inînНătoatОărОsursОlОăinanciarОăşiăumanО,ăsОăprОгint ăînăcalitatОăНОăalОg toriărОali.ă
RОspОctiv,ăalОgОrОaărОal ălaăprimaăОtap ăОstОăОПОctuat ăНОăunăcОrcăîngustăНОăliНОri,ăНОă
obicОi,ăb rba i.ăConcluгiО:ăНac ăОchilibrulăНОăgОnănuăОstОărОspОctatăînălistОlОăcanНiНa ilor,ă
acОastaăînsОamn ălimitarОaăНrОpturilorăalОg torilorălaălibОraăalОgОrО.
„contra”:ăCotaăpoart ăcaractОrănОНОmocratic,ăНОoarОcОăalОg toriiătrОbuiОăs ăaib ă
posibilitatОăsinguriăs ăhot rasc ăpОăcinОăs ăalОag .
„pro”:ăCotОlОăprОsupunăОбistОn aăunuiăgrupăîntrОgăНОăПОmОiăîntr-unăorganăconcrОt,ă
ПaptăcОăînăsinОăminimaliгОaг ăposibilitatОaăunorăsitua iiăНОăstrОsăpОntruăПОmОi,ăcarОăaparОă
НoarăНac ăoăПОmОiОăsauăПoartОăpu inОăНinăОlОăsuntăprОгОntОăacoloăînăcalitatОăНОăОlОmОntОă
decorative.
EiciОn aăcotОiăНОpinНОăНОăprocОsulăНОăaplicarОăaăacОstОia.ăCotaătrОbuiОăinsОrat ăînă
procОsulăНОăsОlОctarОăşiănominarОăНОălaăbunăîncОput.

III. PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN ORGANIZAŢIE
1. dEfiniţiilE planificării StratEGicE
Planiicareaăstrategic ăОstОăoăПunc iОăaămanagОmОntuluiăorganiгa iОi,ăcarОăasigur ă
procОsulăНОăОlaborarОăaăНirОc iilorăgОnОralОăНОăНОгvoltarОăaăorganiгa iОi,ăpОăoăpОrioaН ă
maiăînНОlungat ă(maiămultăНОă4-5ăani),ă inсnНăcontăНОăstarОaăsaăactual ,ăinluОn aămОНiuluiă
ОбtОrnăşiărОsursОlОăНisponibilО,ăprinăalОgОrОaăcОlorămaiăОiciОntОăc i,ăbaгatОăpОăanaliгaă
posibilОlorăstratОgiiăşiăac iuniăaltОrnativО.
ÎnăurmaăacОstuiăprocОsăorganiгa iaătrОbuiОăs ăob in ăr spunsălaăurm toarОlОăîntrОb ri:
НОăcОăОбist ăorganiгa ia?
cОăПacО?
carОăОstОăНОstina iaăОiăinal ?
cumăpoatОăajungОăacoloăcuărОsursОăminimО?
PlaniicarОaăstratОgic ăОstОăunăprocОsăparticipativ,ăcОăimplic ănuănumaiăpОrsonalulă
НОăaНministrarО,ăНarăşiăîntrОgulăcolОctiv,ăprОcumăşiăПactoriiăОбtОrniăintОrОsa i.ăAcОstătipă
НОăplaniicarОăaăap rutăînăaniiă70ăaiăsОcoluluiătrОcutăşiăsОăcaractОriгОaг ăprinăurm toarОlО:ă
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planiicarОaăîncОpОăНОălaăviitorăsubăПorm ăНОăviгiunОăşiămisiunОăşiănuăНОălaătrОcută
sauăprОгОnt;
sОăiauăînăconsiНОra iОănuănumaiăПactoriiăintОrni,ăНarăşiăПactoriiăОбtОrni,ăcarОăinluОn Оaг ă
organiгa ia;
stratОgiaăsОăaprob ăînăurmaăanaliгОiăinluОn ОiăПactorilorăintОrniăşiăОбtОrni.ă
PlanulăstrategicăОstОăunăНocumОntălogicăstructurat,ăcarОăclariic ăscopulăОбistОn Оi,ă
viгiunОaăşiăobiОctivОlОăorganiгa iОiăpОătОrmОnălung,ăasigur ăunăОchilibruăîntrОăactivit iăşiă
rОsursОlОăНisponibilОăpОntruăaăanticipaăriscurilОăcОăpotăap rОaăpОăparcursăşiăaăîmbun t iă
pОrПorman ОlОăprinăconcОntrarОaăНОălaăopОra iunilОăНОăгiăcuăгiălaăcОlОăНОăНurat .ăPlanulă
stratОgicănuăcon inОăНОtaliiăcuăprivirОălaăactivit ilОăгilnicОăalОăorganiгa iОi,ăНarăgОnОrОaг ăoă
imaginОămaiăampl ăaăcООaăcОăПacОăorganiгa iaăşiăînăcОăНirОc iОăsОămişc .ăUnăplanăstratОgică
bunăclariic ăpriorit ilОăorganiгa iОiăşiăconsoliНОaг ăpОrsonalulăpОntruăatingОrОaăunoră
obiОctivОăcomunО.
PlanulăstratОgicăОstОăОlaboratălaăini iativaămanagОmОntuluiăorganiгa iОi.ăElăpoatОă
ajutaăorganiгa ia:ă
-ăs -şiăНОinОasc ămisiunОa,ăviгiunОaăşiăscopulăşiăs ăinПormОгОăp r ilОăintОrОsatО;ă
-ăs ăПormОгОăoăimaginОăНОăansambluăalăsitua iОiăînăcarОăsОăal ăorganiгa ia;ă
-ăs -şiăНОinОasc ăpriorit ilОăşiăs ăsОăconcОntrОгОăasupraăcОlorămaiăimportantОăactivit i;ă
-ăs ăalОag ăcОaămaiăbun ăcalОăpОntruăaărОгolvaăproblОmОlОăşiăaăcrОştОăОiciОn aă
organiгa iОiăpОătОrmОnălung;ă
-ăs ăprОгic ăsitua iilОănОaştОptatОăşiăПactoriiăНОărisc.ă
PlanulăstratОgicăsОăbaгОaг ăpОăstratОgii.ăStrategiaăОstОăcОlămaiăОiciОntăsОtăНОăac iuni,ă
aprobatОăînăbaгaăunОiăОvalu riăaăsitua iОiăactualО,ăconigurсnНăОiciОntărОsursОlОăintОrnОăşiă
ОбtОrnОăpОăcarОăorganiгa iaălОăarОălaăНispoгi iО,ăpОntruăatingОrОaăobiОctivОlorăpОătОrmОnălungă
şiăasigurarОaăavantajОlorăcompОtitivО.ăStratОgiilОărОprОгint ăОsОn aăplaniic riiăstratОgicОă
şiăstabilОscăНoarăcaНrulănuăşiăîns şiălistaăНОăac iuniăalОăorganiгa iОi.ăDinăНОini iОărОiОsО,ă
c ăînaintОăНОăaăПormulaăoăstratОgiО,ăОstОănОcОsarăНОăstabilităclarăНОăcОărОsursОăНispunОă
organiгa iaăşiăunНОăНorОştОăs ăajung .
FiОcarОăstratОgiОăОstОăînНrОptat ăsprОăatingОrОaăunuiăobiОctivăconcrОt,ăПormulatăînă
baгaăanaliгОiăproblОmОlor,ăcuăcarОăsОăconПrunt ăunăgrupăНОăoamОniăsauăoăorganiгa iО.ă
AcОstОăproblОmОăpotăiăНОăorНinăОconomic,ămanagОrial,ăinanciar,ăНОăНОгvoltarО,ăОtc.ă
Înăiguraă1ăОstОăprОгОntat ăaborНarОaăsistОmic ăaăplaniic riiăstratОgicО.ăSchi aăprОгint ă
rОla iaălogic ăНintrОăactivit ilОăгilnicОăalОăunОiăorganiгa iiăşiărОгultatulănОcОsarăНОă
ob inutăpОntruărОгolvarОaăunОiăproblОmО.ăPoгitivarОaăproblОmОiăНucОălaăПormularОaăunuiă
obiОctivănОcОsarăНОăatinsăprinăaНoptarОaăunОiăstratОgii.ăÎnăbaгaăstratОgiОiăpotăiăОlaboratОă
maiămultОăprogramО,ăcarОăsuntărОaliгatОăprinăproiОctОăconcrОtО.
ProgramulărОprОгint ăunăansambluăplaniicatăşiăcoorНonatăНОăactivit iăНОsП şuratОă
pОntruăatingОrОaăunuiăobiОctivăstratОgic,ăprinăintОrmОНiulăproiОctОlor,ă inсnНăcontăНОărОsursОlОă
(inanciarО,ăumanОăşiămatОrialО),ăstabilitОăprinăstratОgiО.ăAstПОl,ăiОcarОăprogramărОprОгint ă
unăgrupăНОăproiОctОăinНОpОnНОntО,ăaНministratОăcoorНonat,ăpОntruăaăob inОărОгultatО,ăcarОă
nuăarăiăposibilОăprinăНОsП şurarОaăНОăsinОăst t toarОăaăiОc ruiăproiОctăînăpartО.ă
ProiectulărОprОгint ăunăgrupăНОăactivit iăНОsП şuratОăîntr-oăorНinОălogica,ăavсnНă
constrсngОriăНОărОsursО,ăîntr-oăpОrioaН ăНОătimpăprОНОinit ,ăoriОntatОăsprОăatingОrОaă
unuiăscopăviгatăНОăunăgrupăНОăbОnОiciari.ăUnăproiОctăbinОăgсnНităşiăstructuratăarătrОbuiă
s ăaib ăoălОg tur ăНirОct ăcuăunăprogramăstratОgic.
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Fig.1. Abordarea sistemică a planiicării strategice.

AsОm n rilОăşiăНОosОbirilОăîntrОăprogramОăşiăproiОctОăsuntăprОгОntatОăînătabОlulă1.15
Tabelul 1. Caracteristicile comparative ale programului şi ale proiectului
denumirea
program
proiect
caracteristicii
anvergura
ComponОntОăНОăpolitic ă
Ini iativОălocalОăsauăsub-programО
na ional ăsauărОgional
durata
DurataănОНОinit ăsauăНОă
Luniă(cОlămaiăaНОsОa)ăsauăani
ordinul anilor
bugetul
BugОtăalocatăglobalăşiă
BugОtăiб,ăalocatăcuăНОstina iОă
moНiicabil
prОcis
rolul echipei
ManagОmОntă(planiicarО,ă
ImplОmОntarО
coorНonarО,ăcontrol)
orientarea
Asupraăimpactuluiăşiă
AsupraăpОrПorman Оi
evaluării
pОrПorman Оi
2. nEcESitatEa planificării StratEGicE (pS)
ProcОsulăНОăPSăînăcaНrulăunОiăorganiгa iiăОstОănОcОsarăs ăiОăaborНatăînămoНăra ional.ă
PОntruăОiciОntiгarОaălui,ăorganiгa iaăpoatОăiăprivit ăcaăoă”cutiОănОagr ”16,ăunăsistОmă
complОбăcarО,ăînăurmaăprocОsОlorăintОrnО,ăcarОăauăloc,ăşiăПolosiriiărОsursОloră(umanО,ă
inanciarО,ămatОrialО,ăinПorma ionalО),ăpОăparcursulăunОiăpОrioaНОăНОătimp,ăproНucОăcarОvaă
rОгultatО.ăGОstionarОaăcorОct ăaărОsursОlor,ăОiciОntiгarОaăprocОsОlorăintОrnО,ăОvaluarОaă
rОгultatОlor,ăsuntăОlОmОntОăimportantОăalОăPS.ă
15
16

C.ăScarlatăşiăH.ăGaloiu,ăManualăНОăinstruirОăavansatăînămanagОmОntulăproiОctОloră(PCM)ă,ăBucurОşti,ă2002
LiНiaăVarbanova,ăPlaniicarОaăstratОgic ăaăorganiгa iОiăculturalОăcaăsistОmăНОăînv arОăНОschis,ăChisinau,ă
arc, 2010
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Fig. 2. Organizaţia ca o ”cutie neagră”

ÎnăОlaborarОaăunuiăplanăstratОgicătrОbuiОăs ăiОăintОrОsat,ăînăprimulărсnН,ămanagОmОntulă
НОăvсrПăalăorganiгa iОi.ăMotivОlОăpotăiăНiПОritОă-ăНОăorНinămanagОrial,ăinanciarăsauăНОă
markОting.ă
PrimulăpasănОcОsarăНОăП cutăînăprocОsulăНОăPSăОstОăНОăaăstabiliăclar,ăНОăcОăorganiгa iaă
arОănОvoiОăНОăunăplanăstratОgic.ăMotivОlО,ăcarОăauăstatălaăbaгaănОcОsit iiăunuiăplană
stratОgic,ăvorăinluОn aăsОmniicativăînsuşiăprocОsulăНОăОlaborarО,ăcсtăşiăcomponОn aă
ОchipОi.ăMotivОlОătrОbuiОăs ăiОăНОstulăНОăsОmniicativО,ăПormulatОăînăscris,ăastПОl,ăcaă
laăsПсrşitulăprocОsuluiăНОăPS,ăs ăsОăpoat ăОvaluaăînăcОăm sur ăşi-auăg sitărОгolvarОă
problОmОlО,ăcarОăauămotivatănОcОsitatОaăplanuluiăstratОgic.ăAcОstОăproblОmОăarăputОaăiă
clasiicatОăînătrОiăcatОgorii:
problОmОăНОăorНinăstratОgic,ăcarОăîşiăvorăp straăimportan aăpОăoăpОrioaН ăînНОlungat ă
НОătimpă(maiămultăНОă1ăan)ăşiăvorăcontribuiălaăîmbun t irОaăactivit iiăorganiгa iОiăşiă
satisПacОrОaănОvoilorăbОnОiciarilorăs i;
problОmОăopОrativО,ăimportan aăc roraăvaăsc НОaăîntr-oăpОrioaН ăНОăpсn ălaăunăan,ă
şiă inăНОăimplОmОntarОaăunorăactivit iăconcrОtО;
problОmОăНОăcriг ,ăatunciăcсnНăsuntănОcОsarОăm suriăpОntruăsupraviО uirОaăorganiгa iОi.
AstПОlăНОăclasiicarОăaăproblОmОlor,ăvaăpОrmitОăНОăaăПormulaăclarănОcОsitatОaăPS,ăНОă
aăНОtОrminaăpriorit ilОăşiăpОrioaНaăНОătimpăpОntruăimplОmОntarО.ăMotivОăpОntruăini iОrОaă
procОsuluiăНОăPSăarăputОaăi:
- ini iОrОaăunОiănoiăorganiгa ii,ăcaăînăcaгulăCluburilorăPoliticОăalОăFОmОilor,ăsauăaă
unorănoiăactivit iăНОăc trОăoăorganiгa iОăНОjaălОgalăînrОgistrat ,ăcaăşiăînăcaгurilОă
CluburilorăPoliticОăalОăFОmОilor,
- stabilirОaăНОănoiăpartОnОriatО,ărОstructurarОaăactivit ilorăşiăatragОrОaănoiloră
sus in tori;
- utiliгarОaăra ional ăaărОsursОlorăОбistОntОăînăorganiгa iОăpОntruăimplОmОntarОaă
programОlorăНОălung ăНurat ;
- strсngОrОaăПonНurilorăНinăНiПОritОăsursО,ăscriОrОaăunorăpropunОriăНОăproiОctОă
pОntruăaăsolicitaăsus inОrОăinstitu ional ;
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- îmbun t irОaăimaginiiăşiăaăsОrviciilorăorganiгa iОi;
- crОştОrОaăcapacit ilorăorganiгa ionalОăşiăaăcompОtОn ОlorămanagОrialОăpОntruă
îmbun t irОaăprocОsuluiăНОăluarОăaăНОciгiilor;
- stabiliгarОaăşiăîmbun t irОaăpОrПorman Оlorăînăsitua iОăНОăcriг ,ăcrОştОrОaă
motiva iОiăОchipОi.ă
ÎnăacОlaşiătimpăsuntăconНi ii,ăcarОăarăputОaăinluОn aănОgativăprocОsulăНОăPS:17
- НОгintОrОsulămanagОmОntuluiăorganiгa iОiăpОntruăОбistОn aăunuiăplanăstratОgică
şiăНОlОgarОaărОsponsabilit ilorăc trОămОmbriiăОchipОi;
- organiгa iaăОstОăcomplОtăocupat ăcuăactivit ilОăcurОntОăşiănuăarОăniciătimp,ăniciă
Нorin ăНОăaăsОăocupaăcuăPS;
- lipsaăînăorganiгa iОăaăunОiăambian ОăbinОvoitoarО,ăcarОăarăstimulaăgсnНirОaă
stratОgic ăaăОchipОi;
- lipsaăprogramОlorăНОăНurat ăНОăinan arОă(ПunНa ii,ăsponsori,ăОtc.)ăaăНomОniuluiă
înăcarОăactivОaг ăorganiгa ia;
- graНulăînaltăНОăinluОn ăaăinstabilit iiăОconomicОăşiăpoliticОăasupraăНomОniuluiă
НОăactivitatОăaăorganiгa iОi.ă
Dac ăorganiгa iaăНОjaăaăavutăoăОбpОriОn ăНОăPS,ăОstОănОcОsarăНОărОaliгatăoăanaliг ăaă
acОstuiăprocОsăşiăНОăiНОntiicatătoatОămomОntОlОăpoгitivОăşiănОgativО,ăcarОăîntr-oăm sur ă
oarОcarО,ăauăinluОn atăНОciгiilО.ăÎnăsitua iaăcсnНăПactoriiănОgativi,ăcarОăinluОn Оaг ă
ini iОrОaăprocОsuluiăНОăPSăprОvalОaг ăОsОn ial,ăatunciăОămaiăbinОăНОăamсnatăacОstăprocОsă
pОntruăoăpОrioaН ămaiăПavorabil .ă
3. ciclul planificării StratEGicE
FiОcarОăprocОsăНОăНОгvoltarОătrОcОăprintr-unăanumităcicluăНОăvia .ăPS,ăНОăasОmОnОa,ă
trОcОăprinăanumitОăПaгО,ăcarОăîntr-oăm sur ăsauăalta,ăcontribuiОălaăob inОrОaărОгultatОloră
inalО.ăOmitОrОaăunorăОtapОăНinăacОstăciclu,ăsporОştОărisculănОînНОpliniriiăobiОctivОloră
propusО.ăFaгОlОăsuntăintОrНОpОnНОntОăîntrОăОlОăşiărОгultatОlОăspОciicОăalОăiОc rОiăПaгО,ă
sОrvОscăcaăbaг ăpОntruăcОlОăurm toarО.ă
ProcОsulăPSăОstОăprОгОntatăînăiguraă3ăsubăПormaăaăşasОăПaгОăsuccОsivО:
1. Analiгaăsitua iОi.
2. PlaniicarОaăstratОgic .
3. PlaniicarОaăac iunilor.
4. ImplОmОntarОa.
5. MonitoriгarОaăşiăОvaluarОa.
6. raportarea.
ProcОsulăНОăPSăîncОpОăcuăactivit iăНОăanaliг ăaăsitua iОiăşiăiНОntiic riiăproblОmОloră
ОбistОntО,ăcontinu ăcuăproiОctarОaăviгiuniiăНОăviitorăşiăНОtОrmin riiăcОlorămaiăОiciОntОă
stratОgii,ăcarОăvorăîncОpОăs ăiОăimplОmОntatО,ăconПormăunuiăplanăНОăac iuni.ăÎnăurmaă
implОmОnt riiăacОstorăac iuni,ăorganiгa iaăvaăacumulaăОбpОriОn ,ăcunoştin О,ăcarОăvoră
ajutaălaăintroНucОrОaăunorăcorОct riăНОăîmbun t irОăaăplanuluiăini ial.ăÎnăsitua iaăcсnН,ă
înăurmaăОvalu riiăorganiгa iaăvaăajungОălaăconcluгiaăc ăinНicatoriiăstratОgiciăauăПostă
rОaliгa i,ăsОăpoatОăНОătrОcutălaăПaгaăinal ăaăciclului,ăşiăanumОălaăprОg tirОaăunuiăraportă
17
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Fig. 3 Ciclul planiicării strategice.

НОsprОărОгultatОlОăimplОmОnt riiăplanuluiăstratОgic,ăcuăconcluгiiăşiărОcomanН ri,ăcarОă
vaăsОrviălaăanaliгaăsitua iОiăorganiгa iОiălaăoănou ăПaг ăНОăНОгvoltarО.
4. analiza SituaţiEi
DОciгiaăНОsprОăini iОrОaăprocОsuluiăНОăPSăОstОăaНoptat ăНОăc trОămanagОmОntulă
organiгa iОiă–ăPrОşОНintО,ăDirОctor,ăConsiliulăНОăAНministra iО.ăPrinăacОast ăНОciгiОăsОă
constituiОăgrupulăНОălucruăНОăbaг ,ăcarОăПacОăoăanaliг ăaăproblОmОlorăorganiгa iОiăşiăaă
motivОlor,ăcarОăauăgОnОratănОcОsitatОaăОlabor riiăPSăşiăîntr-oăşОНin ăprimОscăНОciгiaăНОsprОă
nОcОsitatОaăcontinu riiăprocОsuluiăsauăoprirОaălui.ăDac ăgrupulăaăhot rсtăs ăcontinuОălucrul,ă
atunciăОstОănОcОsarăНОăstabilitămОtoНologia,ăcarОăvaăiăutiliгat ăînăprocОs,ăНОăОlaboratăună
planăНОăac iuniăcuănumirОaărОsponsabililorăşiăstabilirОaătОrmОnОlorăНОăinaliгarО.ăPОntruă
organiгa iilОămaiămiciăacОstăprocОsăarăputОaăs ăsОăîncaНrОгОăînă5-10ăгilО.ă
PSătrОbuiОărОaliгat ăîntr-oămaniОr ăparticipativ .ăLaăНОciгiaăgrupuluiăНОălucru,ă
înăПunc iОăНОăproblОmОlОăiНОntiicatО,ăcomponОn aăarăputОaăiăl rgit ăprinăimplicarОaă
altorămОmbriăaiăorganiгa iОi,ăprinăimplicarОaărОprОгОntan ilorăp r ilorăintОrОsatОăsauăaă
ОбpОr ilor.ăDОăasОmОnОa,ăgrupulăОstОănОcОsarăs ăiОăstructuratăprinăalОgОrОaăliНОrului,ă
carОăvaăavОaărolulăНОăconНucОrОăaăîntrОguluiăprocОs,ăparticipan i,ărОsponsabiliăНОă
anumitОăcomponОntОăalОăPS,ăşiăaăunuiăsОcrОtar,ăcuăabilit iăНОărОНactarО,ăcarОăvaăasiguraă
НocumОntarОaăprocОsuluiăНОălucru.ă
LaăacОast ăОtap ,ăgrupulăОstОănОcОsarăs ăstabilОasc ăşiăcОătipăНОăinПorma iiăşiăНocumОntОă
vaăavОaănОvoiО,ăpОntruăaăputОaăr spunНОălaăcОlОămaiăimportantОăproblОmОăalОăНОгvolt riiă
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organiгa iОi.ăAcОast ăinПorma iОăarăputОaăiăНОsprОătОnНin ОlОăНОăНОгvoltarОăşiăprogramОlОă
Нonatorilor,ăНОsprОăONG-urilО,ăcarОăactivОaг ăînăacОstăНomОniuăşiăsОrviciilОălor,ăНarăşiă
unОlОăaspОctОăcuărОПОrirОălaăcaНrulălОgislativ,ălaăcapacit ilОăşiărОsursОlОăorganiгa iОi.
EstОăimportantăcaăiОcarОămОmbruăalăgrupuluiăs ăaccОptОărОgulilОăşiăprocОНurilОă
НОălucru,ăs -şiăcunoasc ăbinОărОsponsabilit ilОăsalОăşiăs ăiОăclarăcinОăiaăНОciгiaăinal .
ActivitatОaăgrupuluiăarătrОbuiăs ăîncОap ăcuărОviгuirОaăinПorma iОiăşiăaăНocumОntОloră
rОlОvantО,ăprОcumăşiăaăpОrПorman Оlorăorganiгa iОi.ăAcОstОaăarăputОaăîmbun t iă
consistОntăcalitatОaăplanuluiăstratОgicăşiăpotărОНucОătimpulăşiărОsursОlОănОcОsarО.ăPotă
iăconsultatОăsursОăporninНăНОălaăstatutulăorganiгa iОiăşiărОгultatОlОăactivit iiăpОăultimaă
pОrioaН ăНОătimp,ăpсn ălaăНocumОntОăНОăpoliticiăînăНomОniu,ăstratОgiiăna ionalОăşiă
ОбpОriОn ОăintОrna ionalО.
Unărolăimportant,ălaăacОast ăПaг ,ăîlăarОăstabilirОaăПactorilorăintОrОsa i. Prinăfactoriă
interesa i, vom numi persoane, grupuri, instituţii, organizaţii, companii care pot
inluenţa, sau pot i afectaţi direct sau indirect de activitatea organizaţiei. Este necesar
НОăiНОntiicatăpОăcОi,ăcarОăpotăinluОn aăpoгitivăsauănОgativăactivitatОaăorganiгa iОi.ăEiă
potăsprijiniăorganiгa iaăcuăinПorma ii,ăşiăînăПaгaăНОăОlaborarОăaăplanuluiăstratОgic,ăşiămaiă
alОs,ăînăПaгaăНОăimplОmОntarОăaăstratОgiОi.ăPОntruăoăcolaborarОămaiăОiciОnt ,ăarăiăbinОă
НОăprОv гutăpОăviitorăconsult riăpОrmanОntОăcuăПactoriiăintОrОsa iăsauăsОmnarОaăunoră
contracte de parteneriat.
PrinăanaliгaăşiăОvaluarОaăПactorilorăintОrОsa i,ăОstОănОcОsarăНОăiНОntiicatăaştОpt rilОă
acОstora,ăpОrcОp iilО,ăpriorit ilО,ăprОcumăşiănОvoilОălor.ăAstПОlăvaăputОaăiăstabilit ă
contribu iaălorălaăimplОmОntarОaăstratОgiОi.ăPОntruăaărОaliгaăacОstălucru,ăarăputОaăiă
organiгatăunăПocus-grupăcuăparticiparОaărОprОгОntan ilorăПactorilorăintОrОsa iă(6-12ă
pОrsoanО)ăşiă1-2ărОprОгОntan iăaiăgrupuluiăНОălucru,ăînăcalitatОăНОămoНОratori,ăcarОănuăauă
НrОptulăНОăaăНiscutaăp rОrilОărОprОгОntan ilor,ăciăНoarăНОăaăПacilitaăНiscu ia.ăRОгultatulă
analiгОiăПactorilorăintОrОsa iăОstОăinclusăînăНocumОntulăinal.
PlanulăstratОgicătrОbuiОăs ăincluН ăşiăanaliгaărОla iОiăНintrОăorganiгa iОăşiămОНiulă
înăcarОăОaăactivОaг .ăAcОstaăОstОăînăcontinu ăschimbarОăНО-aălungulătimpului.ăOricarОă
organiгa iОăОstОăinluОn at ăНОăНou ăgrupuriămariăНОăПactori:ămОНiulăintОrnăşiămОНiulă
ОбtОrn.ăMОНiulăintОrnăsОărОПОr ălaăПactoriiăНinăcaНrulăorganiгa iОi,ăprОcumămanagОmОntul,ă
structura,ărОsursОlО,ăculturaăorganiгa ional .ăMОНiulăОбtОrnăincluНОăto iăПactorii,ăcarОă
aПОctОaг ăorganiгa iaăНinăaПar ,ăНarăpotăinluОn aăcantitatОaărОsursОlor,ăОiciОn aăprocОsОloră
şiăcalitatОaărОгultatОlor.
AnaliгaămОНiuluiăinstitu ionalătrОbuiОăs ăr spunН ălaăurm toarОlОăîntrОb ri:ă
-ăCarОăsuntăПactoriiăНinămОНiulăОбtОrnăşiăintОrnăcarОăaПОctОaг ăorganiгa iaăşiăactivit ilОăОi?
-ăCarОăsuntărОsursОlОăНОăcarОăНispunОăorganiгa iaăpОăcarОălОăpoatОăutiliгaăînăcaНrulă
planuluiăstratОgic?ă
-ăCarОăsuntăaştОpt rilОăНiПОri ilorăПactoriăintОrОsa iăşiăcumăpotăaПОctaăacОstОaăactivitatОaă
organiгa iОi?
LaăiОcarОăОtap ăaăprocОsuluiăНОăPS,ăpotăiăaplicatОăНiПОritОăinstrumОntОăşiămОtoНОă
НОălucru,ăcarОăarăasiguraăoăaborНarОăcalitativ ăaăprocОsuluiăcuărОгultatОăşiăproНusОă
concrОtО.ăUnОlОăНintrОăacОstОăinstrumОntОăpotăiăaplicatОăşiăînăactivitatОaăНОăгiăcuăгi,ăatсtă
înăplanăproПОsional,ăcсtăşiăînăplanăpОrsonal.ăCОlОămaiăНОsăutiliгatОăinstrumОntОălaăanaliгaă
mОНiuluiăinstitu ionalăsuntămОtoНОlОăSWOTă(StrОngthsă-ăpunctОătari,ăWОaknОssОsă-ăpunctОă
slabО,ăOpportunitiОsă-ăoportunit iăşiăThrОatsă–ăamОnin ri)ăşiăPESTLEă(Pă-ăpolitic,ăE-ă
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Оconomic,ăSă–ăsocial,ăTă–ătОhnologic)ă.ăPunctОlОăПortОăşiăslabОăsОărОПОr ălaămОНiulăintОrnă
alăorganiгa iОi,ăiarăoportunit ilОăşiăamОnin rilОă–ălaămОНiulăОбtОrn.ă
AnaliгaăSWOTăşiăPESTLEăarăputОaăiăОПОctuatОăînăcaНrulăunОiăsОsiuniăНОăbrainstormingă
cuăimplicarОaăgrupuluiăНОălucruăşiăaПactorilor-chОiОăintОrОsa i.
AnaliгaăPESTLEăОstОăoăanaliг ăaămОНiuluiăОбtОrn,ăcarОăsОăaбОaг ăpОăПactoriiăcОă
viгОaг ăprОгОntulăşiăviitorulămОНiului,ăînăcarОăorganiгa iaăîşiăНОsП şoar ăactivitatОa.ă
FactoriiăОбtОrniănuăac ionОaг ăinНОpОnНОntăsauăparalОl,ăciăsОăal ăînăintОrac iunОăşiăpotă
gОnОraăschimb riăimprОviгibilОăasupraăНОгvolt riiăunОiăorganiгa ii.ăAnaliгaăPESTLEă
poatОăiărОaliгat ăînăПorm ătabОlar 18ă(tabОlulă2).
Tabelul 2. Analiza PESTLE a organizaţiei.
Politic
Economic
1.
1.
2.
2.
n
n
social
Tehnologic
1.
1.
2.
2.
n
n
Legislativ
Ecologic
1.
1.
2.
2.
n
n
FactoriiăpoliticiăsОărОПОr ălaăpoliticaăguvОrnului,ăstabilitatОaăpolitic ,ăgrupurilОăНОă
prОsiunОă(lobbв)ăna ionalОăşiăintОrna ionalО,ăconlictОlОămilitarО,ăaНОrarОaăRОpubliciiă
MolНovaălaăUniunОaăEuropОan ,ăcalitatОaăНОămОmbruăaăRОpubliciiăMolНovaăînăНivОrsОă
alian Оăsauăorganiгa iiăintОrna ionalО,ăОtc.
FactoriiăeconomiciăauăînăvОНОrОăinНicatoriiăОconomici-chОiО,ărataăinla iОi,ănum rulă
НОăşomОri,ăinvОsti iilО,ăatсtălaănivОlăna ional,ăcсtăşiărОgional,ăpoliticaăiscal ,ănivОlulă
salariг rii,ăОtc.ă
FactoriăsocialiăanaliгОaг ăcaractОristicilОăbОnОiciarilorăorganiгa iОi,ăОvolu iaă
НОmograic ,ănivОlulămigra iОi,ăПamiliilОămonoparОntalО,ăНОlicvОn aăjuvОnil ,ăvalorilОă
culturalОăalОăpopula iОi,ăimplicarОaăПОmОilorăînăvia aăsocial ,ăşiăa.ă
Factoriiătehnologiciă inăНОăaplicarОaăsistОmatic ăaărОaliг rilorătОhnologicОălaăscopurilОă
practicОăalОăorganiгa iОi,ăНotarОaătОhnologic ,ărataăНОăînnoirОăaăutilajОlor,ătОhnologiilОă
inПorma ionalО,ăaccОsulălaărО ОlОlОăОlОctronicОăНОăcomunicarОărapiНО,ăОtc.
FactoriiălegislativiăsОărОПОr ănuănumaiălaălОgisla iaăna ional ăşiăcaНrulălОgalălocal,ă
НarăşiălaălОgisla iaăОuropОan ăşiăintОrna ional ,ătratatОlОăşiăacorНurilОăintОrna ionalО,ăşiăa.ă
FactoriiăecologiciătotămaiămultăaПОctОaг ăsiguran aăpopula iОiăşiănОcОsit ăluarОaă
lorăînăconsiНОra iО,ălaăПОlăcaăşiăcОiăНinăsОctorulăОНuca ional,ăНОăs n tatО,ăcultural,ăОtc.
ÎnăurmaăanaliгОiăPESTLEăorganiгa iaătrОbuiОăs -şiăНОinОasc ăcсtămaiăclarămОНiulă
ОбtОrnăînăcarОăactivОaг .
18

ProgramulăНОăПormarОăcontinu ă„PLANIFICAREăSTRATEGIC ăINTEGRAT ăLAăNIVELăLOCALăŞIă
REGIONAL”,ăChişin u,ă2013
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AnaliгaăSWOTăpОrmitОăНОăaăiНОntiicaănuănumaiăПactoriiăОбtОrni,ăcarОăinluОn Оaг ă
organiгa ia,ăНarăşiăcОiăintОrni.ăPunctОlОăПortОăşiăpunctОlОăslabОăsuntăПactoriiăintОrniăaiă
organiгa iОi,ăcarОăpotăimpulsionaăsauăpotăПrсnaăНОгvoltarОaăorganiгa iОi.ăMОmbriiă
organiгa iОiăpotăcontrolaăsauăinluОn aăПactoriiălaănivОlăНОăpunctОăПortОăsauăpunctОăslabО,ă
НОoarОcОăОlОăНОpinНăНОărОsursОlОăşiăprocОsОlОăintОrnОăНinăorganiгa iО.ăÎnăПorm ătabОlar ă
analiгaăSWOTăОstОăprОгОntat ăînătabОlulă3.
Tabelul 3. Analiza SWOT a organizaţiei.
puncte forte
1.
n
oportunităţi
1.
n

puncte slabe
1.
n
ameninţări
1.
n

ÎnăurnaăanaliгОiăSWOTăОstОănОcОsarăНОăiНОntiicatăПor ОlОămotricОăşiăНОăПrсnarО,ă
carОăinluОn Оaг ăПunc ionarОaăorganiгa ii.ăFor ОlОămotricОăsuntăoportunit ilОăoПОritОăНОă
mОНiulăОбtОrnăşiăНОăpunctОlОătariăalОăorganiгa iОi.ăFor ОlОăНОăПrсnarОăsuntăamОnin rilОă
carОăvinăНinămОНiulăОбtОrnăşiăНinăpunctОlОăslabОăalОăorganiгa iОi
LaăsПсrşitulăacОstОiăОtapО,ăgrupulăНОălucruăprimОştОăНОciгiaăНОsprОătrОcОrОaălaăПaгaăaă
НouaăaăprocОsuluiă–ălaăОlaborarОaăplanuluiăstratОgic.ăEtapОlОăşiărОгultatОlОăprimОiăПaгО,ă
analiгaăsitua iОi,ăsuntăprОгОntatОăînăcurînНăînăiguraă4.

5. ElaborarEa planului StratEGic
NuăОбist ăunămoНОlăunivОrsalăpОntruăunăplanăstratОgic,ăНarăsuntăcсtОvaăcompartimОntО,ă
carОăsuntărОcomanНabilОăpОntruăutiliгarОăînăНiПОritОăplanuriăstratОgicО.ăFiОcarОăplanătrОbuiОă
aНaptatălaănОvoilОăşiăcОrin ОlОăspОciicОăalОăorganiгa iОiăconcrОtО.ăÎnăig.ă5ăОstОăprОгОntată
unăОбОmpluăНОăplanăstratОgicăpОntruăoăorganiгa iОănОguvОrnamОntal ,ăcarОăs-arăpotriviăşiă
înăcaгulăCluburilorăPoliticОăalОăFОmОilor.ăPlanulăstratОgicăconst ăНinăcinciăp r i:ăpartОaă
introНuctiv ,ăpartОaăstratОgic ,ăpartОaăПunc ional ,ăpartОaăНОămonitoriгarОăşiăanОбО.
introducere. PartОaăintroНuctiv ăprОгint ăНocumОntul,ăschi сnНăcontОбtulăînăcarОăaă
ПostăОlaboratăplanulăstratОgic,ăproblОmОlОăcuăcarОăsОăconПrunt ăorganiгa iaăşiămОtoНologia,ă
argumОntОaг ămotivulăpОntruăcarОăaăПostăscrisăplanul,ăНОscriОămoНulăНОăprОгОntarОăşiă
structuraăНocumОntului.ă
RОгumat.ăSОăscriОăНup ăcОăîntrОgulăplanăaăПostătОrminat.ăTrОbuiОăs ăprОгintОăstratОgiilОă
şiăop iunilОăНОăНОгvoltarОăalОăorganiгa iОiăînămoНăatr g tor,ăcomplОt,ăclarăşiăconcrОt.ăÎnă
caгulăînăcarОăplanulăvaăiăПolosităpОntruăaăatragОăpartОnОriăsauăsuportăinanciar,ărОгumatulă
ОstОăprimulălucruăpОntruăcarОăplanulăarăputОaăiărОspins.ăElătrОbuiОăs ăprОгintОăpОăscurtă
con inutulăplanuluiăstratОgic,ăvalorilОăcomunОăalОăorganiгa iОi,ămisiunОa,ăviгiunОaă
şiăprincipalОlОăobiОctivО,ărОгultatОlОăanaliгОiăSWOT,ăstratОgiilОăalОsО,ăcomponОntОlОă
principalОăalОăplanuluiăНОăac iuni,ăpОrioaНaăНОăimplОmОntarОăşiărОгultatОlОăprОconiгatО.
Proilulăorganiгa iОiăprОгint ăoăscurt ăistoriОăНОăactivitatО,ăaccОntuсnНăcОlОămaiă
importantОărОaliг ri,ăНОscriОrОaăpОrsoanОlorăimplicatО:ăОchipa,ămОmbriiăconsiliuluiă
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НОăaНministrarО,ăvoluntarii,ăsus in torii.ăArăputОaăiăinclus ăşiăoăprОгОntarОăgОnОral ăaă
situa iОiăinanciarОăcurОntО.

Fig. 4. Etapele analizei situaţiei.
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AnaliгaămОНiuluiăarОăînăvОНОrОăoăanaliг ,ăatсtăaămОНiuluiăintОrn,ăcсtăşiăcОlăОбtОrnăală
organiгa iОi.ăAnaliгaămОНiuluiăintОrnăprОгint ăprincipalОlОăaspОctОălОgatОăНОărОsursОlОă
institu iОiăşiăОiciОn aăprocОsОlorăintОrnО,ăНОămanagОmОnt,ăinanciarО,ăОtc.ăPunctОlОătariăşiă
punctОlОăslabОăalОăinstitu iОiăcontribuiОălaăplaniicarОaăactivit ilorăşiăstabilirОaăpriorit iloră
institu ionalО.ăIarăanaliгaămОНiuluiăОбtОrnăprОгint ăПactoriiăОбtОrniăcarОăpotăinluОn aă
НОгvoltarОa.ăAnaliгaătrОbuiОăs ăsugОrОгОămoНalit iăconcrОtОăНОăaăПolosiăpunctОlОătariăşiă
oportunit ilОăşiăНОăaăminimaliгaăpunctОlОăslabОăşiăamОnin rilО.
I.ăAnaliгaăsitua iОi.
1.1. introducere.
1.2.ă RОгumat.
1.3.ă Proilulăorganiгa iОi.
1.4.ă AnaliгaămОНiului.
AnaliгaăПactorilorăintОrОsa i.
AnaliгaăSWOT.
1.5.ă RОгultatОăşiăconcluгii.
II.ăDОгvoltarОaăstratОgic .
2.1.ă ValorilОăcomunОăalОăorganiгa iОi.
2.2.ă MisiunОaăorganiгa iОi.
2.3.ă ViгiunОa.
2.4. obiectivele.
obiective strategice.
ObiОctivОăПunc ionalО.

ObiОctivОăspОciicО.
2.5.ă StratОgiilОăНОăНОгvoltarО.
2.6.ă InНicatoriiăНОăpОrПorman .
iii. aplicarea strategiilor.
3.1.ăProgramulă1
Proiectul1
Proiectul n
3.2.ăProgramulăn
Proiectul 1
Proiectul n
3.3.ăPlanulăНОăac iuniăpОăanulăНОărОПОrin
scopul
obiectivele
PlanulăНОăac iuni
IV.ăMonitoriгarОaăşiăОvaluarОa.
V. anexe.

Fig. 5. Conţinutul planului strategic pentru o organizaţie neguvernamentală.

RОгultatОăşiăconcluгii.ăSuntăprОгОntatОărОгultatОlОăanaliгОiăSWOT,ăstabilitОăcОlОămaiă
importantОăПor ОămotricОăalОăorganiгa iОiă(punctОlОăПortОăşiăoportunit ilО)ăşiăПor ОlОăНОă
ПrсnarОă(punctОlОăslabОăşiăamОnin rilОăОбtОrnО).ăFormularОaărОгultatОlorăОstОănОcОsar ăНОă
rОaliгatăclar,ă inсnНăcontăНОăПaptulăc ăОlОăvorăiămaiătсrгiuăПolositОăpОntruăОlaborarОaămisiuniă
şiăobiОctivОlor,ăiНОntiicarОaăcОlorămaiăpotrivitОăstratОgii,ăНОгvoltarОaăşiăimplОmОntarОaă
unorăprogramОănoi,ăactivit iănoiăşiăsОrviciiănoi,ăaНoptarОaăunorăНОciгiiăstratОgicО.ă
AnaliгaăSWOTăpoatОăoПОriăpatruăop iuniăprincipalО,ăНup ăcumăsuntăprОгОntatОăînă
tabelul 4.19
Tabelul 4. Matricea analizei SWOT.
opţiunea 1:

opţiunea 2:

PrОНomin ăpunctОlОătariăşiăoportunit ilО
opţiunea 3:

PrОНomin ăpunctОlОăslabОăşiăoportunit ilО
opţiunea 4:

PrОНomin ăpunctОlОătariăşiăamОnin rilО

PrОНomin ăpunctОlОăslabОăşiăamОnin rilО

19

LiНiaăVarbanova,ăPlaniicarОaăstratОgic ăaăorganiгa iОiăculturalОăcaăsistОmăНОăînv arОăНОschis,ăChisinau,ă
arc, 2010
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Opţiunea 1ăОstОăcaгulăiНОalăpОntruăНОгvoltarОaăorganiгa iОiăşiăpractic,ăînărОalitatО,ăsОă
întсlnОştОăНОstulăНОărar.ăOrganiгa iaăОstОăputОrnic ăşiăconНi iilОăОбtОrnОăoПОr ăoportunit iă
ПavorabilО.
Opţiunea 2 .ăOrganiгa iaănuăОstОăcapabil ăs ăПolosОasc ăoportunit ilОăОбtОrnОă
ОбistОntОăНinăcauгaăproblОmОlorăintОrnО.
Opţiunea 3.ăOrganiгa iaăarОăcapacit ilОăşiărОsursОlОănОcОsarОăpОntruăНОгvoltarО,ă
НarămОНiulăОбtОrnăoăinluОn Оaг ănОgativ.
Opţiunea 4ăОstОăcОaămaiărОaăsitua iО,ăНОoarОcОăposibilit ilОăНОăНОгvoltarОălipsОsc.ă
6. dEzvoltarEa StratEGică
OricОăorganiгa iОăarОăunăşirăНОăcaractОristici,ăcarОăoăНОosОbОscăНОăcОlОlaltО.ăAcОstОă
ОlОmОntОăПormОaг ăiНОntitatОaăorganiгa ional .ăAtunciăcсnНăsОăini iaг ăunăprocОsăНОăPSă
ОstОănОcОsarăНОăОvaluatăОlОmОntОlОăiНОntitarОăşi,ăНac ăОstОănОvoiО,ăНОăactualiгat,ăsau,ă
Нac ănuăОбist ,ăНОăПormulat.ăEstОăimportantăs ăsОăНОmonstrОгОăunicitatОa,ăoriginalitatОaă
şiăinНiviНualitatОaăorganiгa iОi.ă
IНОntitatОaăorganiгa ional ăОstОăstrсnsălОgat ăНОărОputa iО,ăimaginОăşiăpОrcОp iaă
publicului.ăFa aăpublic ăaăorganiгa iОiăarătrОbuiăs ăraНiОгОăîncrОНОrО,ăsiguran ăşiărОspОct.ă
Înăig.ă5ăsuntăprОгОntatОăОlОmОntОlО,ăcarОăПormОaг ăiНОntitatОaăorganiгa ional :ăvalorilО,ă
misiunОa,ăviгiunОa,ălogo-ul,ăsloganul.

Fig. 5. Elementele identităţii organizaţionale.

Valorileăorganiza ionaleăsuntăniştОănormОăşiăstanНarНОăcomunОăşiăaccОptatОăНОă
to i,ăcuăprivirОălaămoНulăînăcarОăpОrsoanОlОăНinăcaНrulăunОiăorganiгa iiăarătrОbuiăs ăsОă
comportОă–ăcolОctivăşiăinНiviНual.ăValorilОăarăputОaăs ăsОărОg sОasc ăînăПormularОaă
misiuniiăşi/sauăviгiuniăorganiгa iОi.ăDac ,ătotuşiăОlОănuăauăПostăПolositОăînăПormularОaă
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misiuniiăşi/sauăviгiunii,ăatunciăОlОătrОbuiОăs ăcorОspunН ăacОstora.ăValorilОăarătrОbuiăs ă
iОăcomunО,ăsincОrОăşiăНОăîncrОНОrО,ăiinНăînălОg tur ăcuăНiПОritОăariiăНОăpОrПorman ăşiă
НОăcomportamОntăalОăorganiгa iОi,ăcumăarăiăimaginОaăorganiгa iОi,ăintОgritatОaăОchipОiă
şiăaăpОrsonalului,ăatituНinОaăПa ăНОăbОnОiciari.ă
FormularОaăvalorilorănОcОsit ăoăaborНarОăparticipativ .ăPОntruăaăНОtОrminaăvalorilОă
НОăcarОăsОăvaăconНucОăorganiгa ia,ăgrupulăНОălucruăarăputОaăПolosiăunăsonНajăprintrОă
mОmbriiăorganiгa iОi,ăp r ilОăintОrОsatОăşiăbОnОiciari.ăÎntr-oăanchОt ăsОăПormulОaг ă1012ăvaloriăorganiгa ionalОăşiăsОăpropunăparticipan ilorăpОntruăaăНОiniă4-5ăcОlОămaiăНОsă
întсlnitОăînăr spunsurilОăpОrsoanОlorăanchОtatО.
MisiuneaăunОiăorganiгa iiănОguvОrnamОntalОăsОărОПОr ălaăoăproblОm ăspОciic ăaă
sociОt iiăşiălaănОvoiaăНОăoărОгolva.ăFiОcarОăprogramăşiăactivitatОăaăorganiгa iОiăarătrОbuiă
s ărОlОctОăangajamОntulăorganiгa iОiăНОăaăaborНaăproblОmaăcОntral ăОбpus ăînămisiunО.ă
MisiunОaăОбplic ămotivulăОбistОn ОiăşiăprОгint ăactivit ilОăorganiгa iОi,ăНОinОştОăobiОctulă
principalăНОăactivitatОăprОcumăşiăbОnОiciariiăОi.ă
DОclara iaăinluОn Оaг ăaltОăaspОctОăalОăplanuluiăstratОgic,ăînăspОcialăПormularОaă
obiОctivОlor,ăşiăpoatОăcontribuiălaăoărООvaluarОăaăПunc iilorăОsОn ialОăalОăorganiгa iОi.ă
OНat ăПormulat ,ămisiunОaăorganiгa iОiănuăsuПОr ămoНiic riăНОălaăanălaăan,ăНОcсtăînă
situa iiăОбcОp ionalО,ăcсnНăorganiгa iaăîşiăschimb ăraНicalăНomОniulăНОăactivitatО.
DОclara iaăНОămisiunОăarătrОbuiăs ăНОscriОăcuăcОăsОăocup ăorganiгa ia,ăcinОăsuntă
bОnОiciariiăşiăcОăanumОăПacОăcaăorganiгa iaăs ăiОăunic ,ăs ăНiПОrОn iОгОăînămoНăclară
organiгa iaăНОăaltО,ăs ăiОăscurt ăşiăuşorăНОărО inutăpОntruăangaja i.
PОntruăПormularОaămisiunii,ăgrupulăНОălucruătrОbuiОăs ăНОinОasc ,ăcuăpu inОăcuvintОă
activit ilОăНОăbaг ,ăs ăiНОntiicОăcОiămaiăimportan iăПactoriăintОrОsa iăşiăbОnОiciariiă
organiгa iОi.ăToatОăacОstОăОlОmОntОăsОăНОtaliaг ăîntr-oăschi ăaăНОclara iОiăНОămisiunО,ăcarОă
iaăînăconsiНОra iОăşiăvalorilОăПunНamОntalО,ăşiăОstОăpropus ăsprОăНiscu iОăîntr-oăşОНin ă
larg ăaăorganiгa iОi.ăMoНiic rilОăsОăПacăînăbaгaăconsОnsuluiăparticipan ilor.ă
Exemplu.
”Misiunea Coaliţiei pentru Egalitate de Gen este de a crea condiţii favorabile
pentru dezvoltarea şi consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale
active în domeniul egalităţii de gen de a promova şi integra principiul egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice şi private. Astfel, Coaliţia
îşi propune să dezvolte o serie de capacităţi de lucru şi de intervenţie comună a
ONG-urilor din domeniu cu scopul de a produce modiicări legislative, modiicări
ale politicilor publice la nivel naţional şi local şi creşterea nivelului conştientizării
publicului, astfel încât diverse aspecte ce vizează egalitatea de gen să ajungă o
prioritate pe agenda publică.”20
ViziuneaăОstОăНОscriОrОaăunuiătablouăimaginarăunНОăintОn ionОaг ăorganiгa iaă
s ăajung ăînăviitor.ăEaătrОbuiОăs ăПurniгОгОăoăНirОc iОăclar ,ăs ăiОăplin ăНОăpasiunО,ăs ă
corОspunН ămisiunii,ăs ăiОămotiva ional ,ăs ăiОăscurt ăşiăuşorăНОărО inutăpОntruăangaja i.ă
CaăşiămisiunОa,ăviгiunОaăorganiгa iОiăsОăПormulОaг ăpОntruăunătimpăînНОlungatăşiănuă
ОstОămoНiicat ăНОălaăanălaăan.
20

STATUTULă Coali iОiă pОntruă EgalitatОă НОă GОn,ă http://ongОn.ro/аp-contОnt/uploaНs/2015/01/STATUTUL-CoalitiОi-pОntru-EgalitatО-НО-GОn.pНП
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Exemplu.
„O societate în care femeile au aceleaşi drepturi şi oportunităţi ca şi bărbaţii,
unde femeile ocupă o poziţie socială puternică şi sunt la fel de instruite în materie
de sănătate izică şi psihică.”21
SloganulăОstОăoăПraг ămОmorabil ăsauăoăcombina iОăНОăcuvintОăchОiО,ăcarОărОprОгint ă
bОnОiciilОăproНusОlorăşiăsОrviciilorăpОăcarОălОăoПОr ăorganiгa ia.ăSloganulăarОăscopulăНОă
aăimprОsionaăşiăНОăaăscoatОăînăОviНОn ăОlОmОntОlОăimportantОăalОăiНОntit iiăorganiгa iОiă
şiăbОnОiciilОăproНusОlorăşiăsОrviciilorăsalО.ăElăОstОăНirОc ionatăsprОăbОnОiciari.ă
Logoă–ăulăОstОăunăОlОmОntăgraic,ăcarОăprОгint ăorganiгa iaăviгual.ăUnălogoăcombin ă
НОăobicОiănumОlОăşiăimaginОaăgraic ăaăorganiгa iОiăşiăОstОăunăsimbolăalăacОstОia.ăDac ă
organiгa iaănuăОstОăînc ăînrОgistrat ,ăalОgОrОaănumОluiăОstОăoăpartОăaăplanuluiăstratОgic.ă
Logo-ulăunОiăorganiгa iiăОstОăproiОctatăpОntruăaăsОrviăpОătОrmОnălung,ăşiăПormОaг ăoăpartОă
important ăaătuturorămatОrialОlorăpromo ionalОăşiăcomunica ionalО.ă
Urm toarОaăОtap ăНОălucru,ăНup ăcОăorganiгa iaăşi-aăПormulatăvalorilО,ămisiunОaăşiă
viгiunОa,ăОstОăПormularОaăobiОctivОlorăНОăНОгvoltarО.ă
ObiectivulăОstОăОбprОsiaăcantitativ ăşi/sauăcalitativ ăaăuniărОгultatăinal,ăcarОă
contribuiОălaăînНОplinirОaămisiuniiăşiăpОăcarОăorganiгa iaăvrОaăs ăîlăob in ăîntr-oăanumit ă
pОrioaН ăНОătimp.ăObiОctivОlОăstratОgicОăsuntăînăstrсns ălОg tur ăcuămisiunОaăşiăviгiunОaă
organiгa iОi.ăObiОctivОlОăarătrОbuiăs ăsОăbaгОгОăpОăanaliгaăpotОn ialuluiăorganiгa iОiăşiă
rОгultatОlОăanaliгОiăSWOT.ă
ÎnăНОpОnНОn ăНОănivОlurilОăНОăaborНarО,ăobiОctivОlОăpotăiăclasiicatОăînătrОiăgrupuri:
obiective generale/principale, obiective funcţionale şi obiective speciice.
ObiectiveleăgeneraleăsuntăliniiăНirОctoarОăprioritarОăstrсnsălОgatОăНОăstratОgiilОăНОă
НОгvoltarОăalОăorganiгa iОiăpОătОrmОnălung.ă
Obiectiveleăfunc ionaleăsuntăramuriăalОăobiОctivОlorăprincipalОăşiărОlОct ăprincipalОlОă
ariiăПunc ionalОăalОăactivit iiăorganiгa iОi.ă
Obiectiveleăspeciiceă(opОra ionalО,ătacticО)ăajut ălaăНОгvoltarОaăplanurilorăНОăac iunОă
(planuriăconcrОtОăpОntruăoăanumit ăpОrioaН ăНОătimp,ăcarОăscotăînăОviНОn ăsuccОsiunОaă
activit ilor,ăpОrsoanОlОărОsponsabilО,ătОrmОnОlОălimit ăintОrmОНiarОăşiărОгultatОlОă
intОrmОНiarО).ăFig.ă6ăprОгint ăiОrarhiaăobiОctivОlor.
S.M.A.R.T.ă(acronimulăpОntruăSpОciic,ăM surabil,ăНОăAtins,ăRОalistăşiălaăTimpă)ă
ОstОăcОaămaiăcunoscut ămОtoН ăНОăПormularОăaăobiОctivОlor.ă
•ăSpeciicăînsОamn ăc ăobiОctivulăОstОăconcrОt,ăНОtaliatăşiăoriОntatăsprОăoăac iunО,ănuă
las ălocăНОăintОrprОt riăНiПОritОăşiăОбprim ăОбactăcОăsОăНorОştОăs ăsОăîntсmplО.ă
•ăMăsurabilăînsОmn ăc ăОstОăprОгОntatăînătОrmОniiăcantit ii,ăcalit ii,ăcaractОruluiă
oportunăsauăaăcosturilor.ăM surarОaăobiОctivОlorăОstОăimportant ăНОoarОcОăaşaăsОăpoatОă
ОvaluaărОaliгarОaălor.ă
•ăAccesibil şi RealistăînsОmn ăc ăobiОctivulăОstОăПormulatăînăaşaăПОl,ăîncсtăs ăiОă
real de atins.
• TimpăînsОamn ăc ăobiОctivulăarОătОrmОnОălimit ăНОăînНОplinirО.ă
FormularОaăobiОctivОlorăsОărОaliгОaг ăНОăc trОăgrupulăНОălucruăînăcaНrulăunuiă
brainstorming.ăElОăsОăПormulОaг ă inсnНăcontăНОăanaliгaăsitua iОiăşiăНОclara iilОăНОă
misiunОăşiăviгiunОăaăorganiгa iОi.
21

А

36

ăă«

щ

ыă ă

»,ăhttp://аomОnПН.com/about/struktura-organiгatsii/

Clubul Politic al Femeilor 50/50

Fig. 6. Ierarhia obiectivelor.

Exemplu.
Obiectiv strategică1.ăă
Obiectiv funcţional 1.1.
perioada 2016-2020.
Obiectivul funcţional 1.2.ă
Obiectivul speciic 1.1.1 ă
înăsОptОmbriОă2016.
Obiectivul speciic 1.1.2. ă
ОlОctoralăcuă30%ăînă2017.
Etc.

PromovarОaăОgalit iiăНОăgОnăînăcomunitatО.
ProgramulăНОăinstruirОăaămОmbrilorăcomunit iiăpОă
ProgramulăНОăПunНraisingăpОăpОrioaНaă2016-2020.
ProiОctulă”SОminară”ŞansОăОgalОăpОntruăiОcarО”ăpсn ă
CrОştОrОaănum ruluiăНОăПОmОiăparticipantОălaăscrutinulă

7. alEGErEa StratEGică
AlОgОrОaăstratОgiilorăОstОăcОaămaiăimportant ăОtap ăînăprocОsulăНОăPSăiinНăînăstrсns ă
lОg tur ăcuărОгultatОlОăanaliгОiăSWOTăşiăcuămisiunОaăşiăobiОctivОlОăprincipalОăПormulatО.ă
SОtulăНОăstratОgiiăalОăunОiăorganiгa iiătrОbuiОăs ăpoat ăПolosiălaămaбimămultiplОlОăposibilit iă
ОбistОntО,ăoПОritОăНОămОНiulăintОrnăşiăОбtОrn,ăşiăs ăminimaliгОгОăinluОn aăamОnin rilОă
ОбistОntОăsauăcarОăpotăap rОa.ăOăstratОgiОărОlОvant ăОstОăunaăcarОăОstОălОбibil ,ăobiОctiv ă
şiăОchilibrat ,ăînăacОlaşiătimpăambi ioas ăşiăîn ОlОas ăНОăto iăcОiăimplica iăînăimplОmОntarОaă
Оi,ăcarОăpoatОăcomplОtaăcОlОlaltОăstratОgiiăşiăcarОănuălОăcontraгicО.
StratОgiilОăПunНamОntalОăНОtОrmin ăНirОc iaăprincipal ăpОăcarОăoăvaăurmaăorganiгa iaă
pОăoăpОrioaН ălung ăНОătimp.ăRОiОşinНăНinăanaliгaăSWOTăОбist ăpatruăop iuniăgОnОralОă
posibile:
1. organiгa iaăarОămultОăpunctОătari,ăiarămОНiulăОбtОrnăoПОr ămultОăoportunit iăpОntruă
НОгvoltarО:ăstratОgiaăgОnОral ăcarОăarătrОbuiăalОas ăОstОăcОaăpОntruăНОгvoltarОăintОnsiv .
2. Нac ăprОНomin ăpunctОlОăslabО,ăîns ămОНiulăОбtОrnăОstОăoportun,ăcОlămaiăbună
moНăНОăaăcontinuaăОstОăНОăaăalОgОăoăstratОgiОăoriОntat ăsprОăschimb riăintОrnО.ă
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3. Нac ăînăorganiгa iОăprОНomin ăpunctОlОăПortО,ăîns ămОНiulăОбtОrnănuăОstОăПavorabil,ă
rОcomanНabilăОstОăoăstratОgicОăsprОăНivОrsiicarО,ăcarОăarОăcaăscopăîmbog irОaă
activit ilorăНОăbaг ăalОăorganiгa iiăşi/sauăcrОştОrОaăvariОt iiăoПОrtОiăНОăprogramОă
sau servicii.
4. organiгa iaăarОămultОăpunctОăslabО,ăiarămОНiulăОбtОrnăprОгint ăoămul imОăНОă
ПactoriăНОărisc.ăAcОstaăОstОăcОlămaiăr uăscОnariu,ăПor сnНăalОgОrОaăunОiăstratОgiiă
НОăsupraviО uirО.

Fig. 7 Diagrama strategică SWOT.

OăПormul ăprОcis ăpОntruăalОgОrОaăstratОgiilorănuăОбist ,ăНОoarОcОăНОciгiilОăНОpinНăНОă
situa iiăconcrОtОăşiăНОăПОlulăînăcarОăsОăcombin ăpunctОlОătari,ăpunctОlОăslabО,ăoportunit ilОă
şiăamОnin rilО.ăOricОăcombina iОăpoatОăНucОălaăalОgОrОaăunОiăstratОgii,ăsauăaăunuiăsОtăНОă
stratОgiiăînăНОПavoarОaăaltОia.ăÎnăОvaluarОaăşiăsОlОc iaăstratОgiilorăОstОănОcОsarăНОă inută
contăНОăgraНulăînăcarОăОaăsОăbaгОaг ăpОăpunctОlОătariăalОăorganiгa iОi,ămoНulăînăcarОăОlОă
potăs ăasigurОăНОp şirОaăpunctОlorăslabО,ăcсtăНОăbinОăstratОgiaăПolosОştОăoportunit ilО,ă
carОăsuntăşiăcarОăpotăap rОaăşiăcumăvaăminimaliгaăamОnin rilОăcarОăpotăpunОăînăpОricolă
rОaliгarОaăobiОctivОlorăstratОgicО.
GrupulăНОălucruăînăcaНrulăunuiăbrainstormingăОlaborОaг ăoălist ăНОăstratОgiiăposibilОă
НОăaplicatăpОntruăorganiгa iО.ăLaăОtapaăurm toarОăarОălocăprioritiгarОaăstratОgiilor,ăcarОăarОă
НrОptăscopăiНОntiicarОaăacОlorăstratОgii,ăcarОăs ăsОăpotrivОasc ăcuărОsursОlОăНisponibilО.ă
AcОast ăactivitatОăpoatОăiăНОsП şurat ăprinăclasiicarОaăstratОgiilor.ăStratОgiilОăsuntă
prioritiгatОăНoarăînăcaНrulăunuiăobiОctiv.ăLaăclasiicarОaăstratОgiilorăОstОănОcОsarăНОă inută
contăНОăcОlămaiăНirОctămoНăНОăînНОplinirОaăobiОctivОlО,ăНОăcОlОămaiăОicacОămijloacОă
НОăînНОplinirОăaăobiОctivОlor,ăНОăcОlămaiăscurtătimpănОcОsarăpОntruăaăatingОăobiОctivОlОă
şiăНОăgraНulăНОăconcorНan ăcuăПactorii-chОiОăintОrОsa i.ăDup ăacОstăОбОrci iu,ăgrupulă
arăputОaăconvОniăasupraăunorăstratОgii,ăcarОăpotăiăОliminatОăsauăamсnatО,ăşiăpotăОvaluaă
impactulăposibilăasupraăorganiгa iОiăalăacОstorăНОciгii.ăÎnăinal,ăînăurmaăconsОnsului,ăvaă
iăaprobat ălistaăstratОgiilorăpОntruăorganiгa iО.
UnăsistОmăОiciОntăНОăsОlОc iОăaăstratОgiilorăarătrОbuiăs ăsОăbaгОгОăpОăpatruăОtapО22:
22
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1. MotivaţiaăpОntruăalОgОrОaăstratОgiОi.ăAcОastaăsОărОПОr ălaăcrОarОaăunОiăarmoniiă
întrОăposibilit ilОăorganiгa iОiăşiăstratОgiilОăpropusО.ă
2. Informaţia disponibilăăpОntruăaărОaliгaăsОlОc ia.ăAcОstălucruănОcОsit ăunăsistОmă
ОiciОntăНОămanagОmОntăalăinПorma iОi,ăprОcumăşiăoăanaliг ăcomplОt ăaăstratОgiiloră
propusОăşiăaăОПОctОlorăposibilОăpОntruăob inОrОaărОгultatОlorăplaniicatО.ă
3. Criterii de selecţie.ăStratОgiilОătrОbuiОăsОlОctatОăînăПunc iОăНОăanumitОăcritОrii.ă
AcОstОăcritОriiăpotăiăgrupatОăНup :ă
OpОra ionalitatО:ăstratОgiaănuătrОbuiОăsaăiОăînăcontraНictoriuăcuăobiОctivОlОăşiă
misiunОa.ădisponibilitate:ăstratОgiaăarătrОbuiăs ăsОăconПormОгОămОНiuluiăОбtОrnăşiăcООaă
cОăsОăpoatОăîntсmpl ăînăcaгulăunorăschimb riăcriticО.ă
FОгabilitatО:ăstratОgiaănuătrОbuiОăs ăsupraОstimОгОărОsursОlОăНisponibilОăşiăniciăs ă
crООгОăobstacolОăînăviitor.ă
acceptabilitate:ăstratОgiaăarătrОbuiăs ăsatisПac ăaştОpt rilОăspОciicОăalОăbОnОiciariloră
şiăaămОmbrilorăorganiгa iОi.ă
CompОtitivitatО:ăStratОgiaăarătrОbuiăs ăasigurОăsauăs ămОn in ăunăavantajăcompОtitivă
alăorganiгa iОiăînăНomОniulăalОs.
4. Decizia cu privire la alegerea strategiilor. alegerea strategiei nu este etapa
inal ăaăplaniic riiăstratОgicО.ăEaăНoarăasigur ăviitoarОlОăНОciгiiăНОămanagОmОntă
cuăprivirОălaăНОгvoltarОaăНОăproiОctОăşiăprogramОăspОciicОăşiăcontribuiОălaă
monitoriгarОaăşiăОvaluarОaăОiciОnt ăaăimplОmОnt rii.
8. indicatorii dE pErformanţă
PОntruăaăОvaluaărОгultatОlОăНОăimplОmОntarОăaăplanuluiăstratОgicăОstОăimportantăs ăОбistОă
unăsistОmăНОăraportarО.ăStabilirОaăunorăinНicatoriăНОăpОrПorman ăspОciiciăajut ălaăprocОsulă
НОămonitoriгarОăşiăОvaluarО.ăInНicatoriiăsuntăoăcomponОnt ăОsОn ial ăaăoric rОiăstratОgii.ă
EstОăimportantăcaăpОntruăiОcarОăobiОctivăstratОgicăs ăiОăiНОntiica iăanumi iăinНicatori.ă
Indicatorii suntăniştОăinstrumОntОăНОăm sur ,ăcarОăpОrmităs ăsОăНОtОrminОăgraНulă
НОăatingОrОăaăunuiăobiОctiv.ăInНicatoriiăbuniăprОгint ăinПorma iaăsimplu,ăînătОrmОniă
opОra ionaliăşiăm surabiliă(cantitatО,ăcalitatО,ătimp)ăşiăsuntăuşorăНОăutiliгat.ăDОăasОmОnОa,ă
inНicatoriiătrОbuiОăs ăiОăjustiica iăprinăНocumОntО.ă
Indicatorii de performanţăărОprОгint ăunit ilОăНОăm sur ăutiliгatОăpОntruăОvaluarОaă
pОrПorman Оiăorganiгa iОiăînăbaгaăunorăcritОriiălaăunămomОntăНat.ăÎnăПunc iОăНОăcritОriulă
utiliгatăpОntruăОvaluarОaăpОrПorman Оi,ăinНicatoriiăpotăi:ă
• cantitativiă-ăm soar ăcantitatОaă(НОăsОrvicii,ăНОăbОnОiciari,ăНОătimp,ăОtc.)ăşiăsuntă
cОiămaiăuşorăНОăm surat.ă
• calitativi –ăm soar ăgraНulăНОăsatisПac iО,ăcсtăНОăbinОăsauăcсtăНОăbunăОstОăproНusulă
sau serviciul.
• inanciari -ăm soar ăcantitatОaăНОăcosturiăНirОctОă(transport,ăcaгarО,ăsalarii)ăciăşiă
cОlОăinНirОctОă(chiriО,ăîntrО inОrО,ăaНministrarО).ă
• de procesă-ăsОăconcОntrОaг ăpОămanagОmОntulăorganiгa iОi,ăcinОăОstОăimplicată
înăluarОaăНОciгiilor,ăcumăsОăiauăНОciгiilО,ăcumăsОătransmităcОlorăintОrОsan i,ăОtc.
• de impactă-ăsОăconcОntrОaг ăpОăbОnОiciilОăob inutО.ăEПОctОlОăşiăbОnОiciilОăpotă
iăpОătОrmОnăscurtăşiăpОătОrmОnălung.ă
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ÎnătabОlulă5ăsuntăprОгОnta iăinНicatoriiăgОnОraliăНОăpОrПorman ,ăНОăcarОătrОbuiОăs ă
sОă in ăsОamaălaămonitoriгarОaăşiăОvaluarОaăunuiăНocumОntăНОăstratОgiО.ă
SursОlОăНОăvОriicarОăaăinНicatorilorătrОbuiОăs ăiОăaccОsibilО,ăcrОНibilОăşiărОlОvantОă
pОntruăiОcarОăobiОctiv.ăPОntruăoămaiăbun ăalОgОrОăaăinНicatorilorăpotăiăutiliгatОăprincipiilОă
SMART.ăInНicatoriiătrОbuiОăs ăiОăspeciiciă–ăs ăprОгintОăinПorma iiăНОsprОăcaractОristicilОă
spОciicОăalОăunuiăanumităobiОctiv, măsurabiliă–ăs ăprОгintОăaspОctОăcantitativОăşi/sauă
calitativОăalОăobiОctivuluiăcuăcarОăОstОăasociatăşiăpoatОăiăm suratăcuăunit iăşiăinstrumОntОă
cunoscute, accesibili –ăs ăiОăПormulatăpОăîn ОlОs,ărelevanţiă–ăs ăiОăsОmniicativiăpОntruă
obiОctivulăm suratăînăcontОбtulăstratОgiОiăşi în timpă–ăs ăПac ărОПОrirОălaăunămomОntăНОă
timpăbinОăprОciгat,ăatunciăcсnНăsОăОПОctuОaг ăm surarОa,ăpОntruăaăştiăОtapaăatingОriiă
obiectivului.
Tabelul 5. Indicatorii generali de performanţă.23
indicatori de
RОprОгint ă totalitatОaă rОsursОloră alocatОă laă iОcarОă nivОlă ală
resurse şi activităţi stratОgiОi.ăRolulăacОstuiătipăНОăinНicatoriăОstОăНОăaăoПОriăinПorma iiă
НОsprОă rОsursОlОă (umanО,ă inanciarО)ă НisponibilО.ă MonitoriгarОaă
inНicatorilorăНОărОsursОăОstОănОcОsar ăpОntruăaăputОaăavОaăoăimaginОă
asupraăsitua iОiăcantit iiăНОărОsursОăînăiОcarОăПaг ăaăimplОmОnt rii.ă
Caă ОбОmplОă НОă inНicatoriă НОă rОsursОă sОă poatОă mОn iona:ă num rulă
НОăpОrsoanОănОcОsarăpОntruăimplОmОntarОaăobiОctivОlorăstratОgicО;ă
cantitatОaăНОărОsursОăalocat ăpОntruăatingОrОaărОгultatОlor.
indicatori de ieşire RОprОгint ăinНicatoriiălОga iăНОăactivit ilОăîntrОprinsОăşiărОprОгint ă
proНusОlОă НirОctОă alОă acОstora.ă InНicatoriiă НОă iОşirОă suntă m sura iă
înăunit iămonОtarОăsauăiгicОă(num rulăНОăpОrsoanОăinstruitО,ăОtc.).
indicatori de
Suntă lОga iă НОă ОПОctОlОă НirОctОă alОă stratОgiОiă sauă ac iuniloră
rezultat
implОmОntatО.ă FurniгОaг ă inПorma iiă НОsprОă schimb rilОă Нină
comportamОntul,ăcapacitatОaăsauăpОrПorman aăbОnОiciarilorăНirОc i.ă
AcОştiă inНicatoriă potă iă НОă natur ă iгic ă sauă potă iă Оconomici/
inanciariă(num rulăНОăПОmОiăînăconsiliulălocal,ăОtc.).
indicatori de
SОă rОПОr ă laă consОcin ОlОă ac iuniloră implОmОntatОă Нincoloă НОă
impact
ОПОctОlОăasupraăbОnОiciarilorăНirОc i.ăEбist ăНou ătipuriăНОăНОinirОă
aă concОptuluiă НОă impact:ă impactulă spОciic,ă carОă aparОă Нup ă oă
pОrioaН ăНОătimp,ăНarăcarОăОstОăНirОctălОgatăНОăac iunilОăîntrОprinsО,ă
şiă impactulă gОnОral,ă carОă rОprОгint ă ună ОПОctă pОă tОrmОnă lung,ă cОă
aПОctОaг ăoăpartОăsОmniicativ ăaăpopula iОi.
9. dirEcţii StratEGicE
FormularОaăНirОc iilorăНОăac iunО,ăaătОrmОnilor,ăaărОsponsabilit ilorăОstОăunaăНină
cОlОămaiăimportantОăp r iăaăprocОsuluiăНОăОlaborarОăaăunОiăstratОgii.ăPlanulădeăac iuni
ОstОăunăinstrumОntăНОăconcrОtiгarОăşiărОaliгarОăaăstratОgiОi,ăОlaboratăsubăoăanumit ăПorm ă
scris ăpОăbaгaăunОiămОtoНologiiăbinОăprОciгatО,ăprinăcarОăsОăconcrОtiгОaг ăprОvОНОrilОă
stratОgiОiăşiăsОăspОciic ăprogramОlОăşiăproiОctОlОăpОăanumitОăpОrioaНОăНОătimp.ăPОntruă
iОcarОăobiОctivăsОăstabilОscăac iunilОăpracticО,ăîntrОprinsОăpОntruărОaliгarОaăobiОctivОlor,ă
23

ProgramulăНОăПormarОăcontinu ă„PLANIFICAREăSTRATEGIC ăINTEGRAT ăLAăNIVELăLOCALăŞIă
REGIONAL”,ăChişin u,ă2013
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tОrmОnОlОăНОărОaliгarОăaăac iunilor,ărОsponsabiliiăpОntruăimplОmОntarО,ăcosturilОăşiăsursОlОă
potОn ialОăНОăinan arО.ă
ÎnăbaгaăobiОctivОlorăПunc ionalОăpotăiăОlaboratОăprogramО,ăcarОăvorăiăНОгvoltatО,ăcaă
partОăcomponОnt ăpОntruăatingОrОaăobiОctivОlorăgОnОralО.ăPlanulăНОăac iuniătrОbuiОăs ăiОă
ПormulatăpОntruăîntrОagaăpОrioaНaăНОăimplОmОntarО.ăÎnăacОstăcaгăplanulăОstОăОlaboratălaă
nivОlulăobiОctivОlorăstratОgicО,ăprogramОlorăşiăac iunilor/proiОctОlorăНОăimplОmОntarО.ă
FormaăНОălucruăutiliгat ăПrОcvОntăînăvОНОrОaăimplОmОnt riiăstratОgiОiăОstОăПormaă
tabОlar .ăTabelulă6ăprОгint ăunămoНОlăНОăstructur ăaăunuiăplanăНОăac iuniăНОălung ăНurat .
programe
obiectivul
strategic:
1) …….

acţiuni/
proiecte

perioada de
responsabil
implementare

cost
estimativ

Surse de
inanţare

p r o g r a m u l acţiunea 1.1.
1.1. ” …..”

SОărОcomanН ăşiăОlaborarОaăunuiăplanăopОra ionalăpОntruăpОrioaНaăНОăunăan,ăbaгată
pОăatingОrОaăunorăobiОctivОăspОciicО.ăPсn ălaăacОast ăОtap ,ătrОbuiОăs ăiОăclariicatОă
programОlО,ăac iunilОăsauăproiОctОlО,ăşiăurmОaг ăs ăiОăîntocmităunăplanăНОtaliatăală
ac iunilorăcarОăurmОaг ăs ăiОăînНОplinitОăimОНiatăНup ăaprobarОaăplanuluiăstratОgic.ă
EstОănОcОsarăcaăacОstОăac iuniăs ăiОăprioritiгatОăastПОl,ăîncсtărОaliгarОaălorăşiăatingОrОaă
rОгultatОlorăspОciicО,ăs ăНuc ălaăînНОplinirОaăobiОctivОlorăstratОgicО,ăstabilitОăpОă
tОrmОnălung.
Eбist ămaiămultОămoНuriăНОăprОгОntarОăaăplaniic riiăactivit ilor,ăcОlămaiăpopularăiinНă
GraiculăGantt.ăGraicОlОăGanttănuăsuntăcomplicatОăînăОlaborarО,ăşiăcon inăoăprОгОntarОă
graic ăcuăoălist ăНОăactivit iă(iinНăprОгОntatОăşiăobiОctivОlОăНОăcarОăapar in),ăcuăНatОlОă
planiicatОăНОăîncОpОrОăşiăinaliгarОăaăactivit ilorăşiăcuărОsponsabiliгarОaăpОntruăactivit i.ă
ElОăarătrОbuiăs ăacopОrОăНoarăpОrioaНaăНОăunăan.
OrganiгarОaăНinătimpăaăactivit ilorăajut ălaăОvitarОaăposibilОlorăproblОmОăşiăpoatОă
avОaăНrОptărОгultatăunăcalОnНarăНОălucruămaiăbinОăcoorНonat.ăAstПОlăpotăiăiНОntiicatОă
activit ilОăcriticОăîncсtăacОstoraăs ăliăsОăacorНОăoăatОn iОăsporit .ă
PОntruăconstruirОaăНiagramОiăGanttăsОărОcomanН ăparcurgОrОaăurm toarОlorăОtapО:
- НОinirОaăactivit ilor;
- ОstimarОaăНuratОiăiОc rОiăactivit i;
- aranjarОaăactivit ilorăîntr-oăsuccОsiunОălogic ;
- prОгОntarОaăgraic ăaăНОsП şur riiăactivit ilorăcuăajutorulăunorăliniiăoriгontalОă
(acОstОăliniiăarat ămomОntulăîncОpОriiăşiătОrmin riiăiОc rОiăactivit i).
GraicăacОstăinstrumОntăОstОăprОгОntatăcaăoătabОl ăcuăНou ăaбО,ăoriгontal ăşiăvОrtical .ă
PОăaбaăoriгontal ăsuntăprОгОntatОăpОrioaНОlОăНОătimpăînăunit iăНОăm sur ăНistinctОă(гilО,ă
s pt mсni,ăluni),ăiarăpОăaбaăvОrtical ăobiОctivОlОăşiălistaăactivit ilor.ăÎnătabelulă7 este
prОгОntatăunăОбОmpluăНОăНiagram ăGantt.
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Tabelul 7. Exemplu de diagramă Gantt.
activitatea durata început Sfârşit resurse

1

2

luna
….

….

n

10. monitorizarEa şi EvaluarEa
ImplОmОntarОaăunuiăplanăstratОgicăОstОăoăПaг ăchОiО,ăНОoarОcОăОaătransПorm ăconcОptulă
НОscrisăpОăhсrtiОăînăac iuniăconcrОtО.ăPotrivirОaăНintrОăimplОmОntarОăşiăstratОgiОănuăОstОă
nicioНat ăpОrПОct ,ăНОoarОcОăОбist ăîntotНОaunaămul iăПactoriăcarОăinluОn Оaг ăprocОsulăşiă
carОăsОăschimb ăcontinuuăНО-aălungulătimpului.ăAcОstălucruăПacОăcaăplanulăs ăaib ănОvoiОăНОă
moНiic riătotătimpul.ăPОntruăacОastaăОstОănОcОsar ăoămonitoriгarОăşiăОvaluarОăpОrmanОnt .ă
AcОstălucruăsОărОaliгОaг ăînăanumitОăpОrioaНОăНОătimpă(s pt mсnal,ălunar,ăanual)ăînăbaгaă
unuiăsistОmăНОăraportarОăbaгatăpОăinНicatoriiăНОăpОrПorman ăstabili i.ăDac ăimplОmОntarОaă
stratОgiОiănuărОspОct ăplanulăНОăac iuniăaprobat,ătrОbuiОăП cutОăanumitОămoНiic ri.
MonitoriгarОaăşiăОvaluarОaăimplОmОnt riiăPSăОstОăoăПunc iОămanagОrial ăНОăbaг ,ă
carОăПacОăcaăactivit ilОăcurОntО,ărОsursОlО,ăpОrsonalulăşiătОrmОnОlОălimit ăs ăiОămОrОuă
monitoriгatО.ăElОăsuntăstrсnsălОgatО.ăAmbОlОăsuntăinstrumОntОăНОămanagОmОntănОcОsarОă
pОntruăinПormarОaăПactorilorăНОciгionali.ăCuătoatОăacОstОa,ăОlОăproНucăНiПОritОătipuriăНОă
inПorma iО.ăDatОlОăНОămonitoriгarОăgОnОratОăînămoНăsistОmaticăsuntăОsОn ialОăpОntruă
Оvalu rilОăНОăsuccОs.ăCaractОristicilОămonitoriг riiăşiăОvalu riiăsuntăprОгОntatОăînătabelul 824.
Continu

monitorizare

Evaluare
PОrioНic :ălaăОtapОlОăНОărОПОrin ăimportantОă
cumăarăiămijloculăpОrioaНОiăНОăimplОmОntarОăaă
programului;ălaăsПсrşitulăprogramuluiăsauăНup ă
oăpОrioaН ăsubstan ial ăНОălaăinaliгarОaăacОstuia
Analiг ăaproПunНat ;ăcompar ărОaliг rilОă
planiicatОăcuăcОlОăОПОctuatО

Urm rОştО;ăsupravОghОaг ăatОnt;ă
analiгОaг ăprogrОsulăşiăîlăsprijin ăcuă
НocumОntО
SОăaбОaг ăpОăactivit i,ăОПОctО,ă
SОăaбОaг ăpОărОгultatОăînărОla iОăcuăcontribu ii;ă
procОsОlОăНОăimplОmОntarО,ărОlОvan aă rОгultatОăînărОla iОăcuăcosturi;ăprocОsОlОăПolositОă
continu ,ărОгultatОlОăprobabilОă
pОntruăob inОrОaărОгultatОlor;ărОlОvan aăglobal ;ă
impactăşiăsustОnabilitatО
MОn ionОaг ăcОăactivit iăauăПostă
MОn ionОaг ăНОăcОăşiăcumăauăПostăob inutОă
implОmОntatОăşiăcОărОгultatОăob inutО rОгultatОlО.ăContribuiОălaăconstruirОaătОoriilorăşiă
moНОlОlorăpОntruăschimbarО
InПormОaг ămanagОriiăcuăprivirОălaă
FurniгОaг ămanagОrilorăop iuniăНОăstratОgiiăşiă
problОmОlОăОбistОntОăşiăПurniгОaг ă
politic
op iuniăpОntruăm suriăcorОctivО
Auto-ОvaluarОăНОăc trОămanagОriiă
AnaliгaăintОrn ăşi/sauăОбtОrn ăНОăc trОă
НОăprogram,ăПactoriiăintОrОsa iăşiă
managОriiăНОăprogram,ăПactoriiăintОrОsa iăşiă
inan atorii
inan atoriiăşi/sauăОvaluatoriăОбtОrni
24

”ManualăНОăplaniicarОăstratОgic ”,ăMartinăGrimаooН,ăUgisăSics,ăMircОaăTulОa;ăSОcrОtariatulăGОnОrală
alăGuvОrnuluiăRomсniО,ăBucurОştiă2009
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MonitoriгarОaăurm rОştОăcontinuuăpОrПorman aăşiăoПОr ăinПorma iiăasupraăprogrОsuluiă
înrОgistratăînăbaгaăaăcООaăcОăaăПostăplaniicat,ăprinăcolОctarОaăşiăanaliгarОaăinПorma iiloră
privitoarОălaăinНicatoriiăstabili i.ăMonitoriгarОaăanaliгОaг ăatсtăprocОsОlОălОgatОăНОă
programОăcсtăşiăschimb rilОăînăstarОaăbОnОiciarilorăimplica iăînăactivit ilОăorganiгa iОi,ă
iНОntiic ăpunctОlОăПortОăşiăpОăcОlОăslabОăînăcaНrulăunuiăprogram.ă
EvaluarОaăОstОăoăanaliг ăpОrioНic ăaăpОrПorman Оlorăprogramului.ăSОăbaгОaг ăpОă
НatОlОăgОnОratОăНОăactivit ilОăНОămonitoriгarОăprОcumăşiăpОăinПorma iilОăob inutОăНină
stuНii,ăcОrcОt ri,ăНiscu iiăПocus-grup-urilor,ăanchОtОăОtc.ă
RОгultatОlОămonitoriг riiăşiăОvalu riiăprОгint ăintОrОsănuănumaiăpОntruămanagОmОntulă
organiгa iОi.ăDОărОгultatОlОăactivit iiăorganiгa iОiăsОăpotăintОrОsaăПunНa iilО,ăНonorii,ă
voluntarii,ăbОnОiciarii.ăPОntruăaăputОaăr spunНОălaăîntrОb rilОăacОstorăПactori,ăorganiгa iaă
trОbuiОăs -şiăПormulОгОăunăsistОmăНОămonitoriгarОăşiăОvaluarО,ăbaгatăpОăinНicatoriiăНОă
pОrПorman ăaproba iăantОrior.
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