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1. Cuvânt înainte 
 

Îndrumarul este adresat facilitatorilor care doresc să sprijine gestionarea situațiilor în 

care comunitățile locale se confruntă cu afluxuri masive de imigranți aflați în nevoie de ajutor 

umanitar. Materialul a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Help again!”, inițiat de Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare, pentru a valorifica cunoștințe, 

analize și experiențe acumulate pe parcursul desfășurării acestuia. 

Principalele cunoştinţe pe care ar trebui să le dețină facilitatorii sunt, pe de o parte, cele 

pe care ar trebui să le cunoască orice mediator al relațiilor sociale și, pe de altă parte, sunt cele 

specifice temei migrației. Astfel, facilitatorii au nevoie de cunoștințe despre structura și modul 

de întocmire al unui plan de acțiune, analiza riscurilor, monitorizarea și evaluarea 

participativă, etapele de formare ale echipei, factorii interesați care pot fi implicați și 

comunicarea cu aceștia. În plus, pentru a putea acționa în situații ce implică migranți, ei trebuie 

să cunoască nevoile acestora, organismele publice cu atribuții în domeniu în caz de aflux și 

integrare, diferența între intervențiile de criză și integrare și să cunoască serviciile/acțiunile 

asumate de Crucea Roșie. Cunoștințele trebuie completate de abilități de comunicare empatică 

și asertivă cu beneficiarii, comunicare organizațională și instituțională eficientă, capacitatea de 

a realiza și implementa un plan de acțiune, de a identifica și gestiona riscurile, de a lucra în 

parteneriat și în rețea, de a forma și conduce o echipă, abilități de management a serviciilor, 

planificare și implementare participativă. Rolul facilitatorului în procesul de implicare a 

comunităţii poate fi unul extrem de important. El poate poate iniţia și facilita procesul 

participativ, poate oferi asistenţă pentru iniţiativele venite din partea comunităţii și poate 

mobiliza persoanele influente din comunitate.  

Dacă aveți cunoștințele și abilitățile necesare, vă încurajăm să acționați cu 

profesionalism, respectând particularităţile culturii locale și să aducând la cunoştinţa 

beneficiarilor scopul intervenţiei voastre. Nu uitați să fiți imparțial în relaţia cu comunitatea, să 

pomovați egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă oridecâteori aveți ocazia. 

Vă dorim mult succes! 

Echipa de proiect 
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Cod proiect: 111916 

Lider: Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România, 

Filiala Satu Mare 
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publică și sistem judiciar 
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2. Context 
 

2.1. Proiectul „Help again”!  

Proiectul și-a propus crearea unui cadru propice pentru 

formularea și promovarea unei politici complementare 

politicii publice inițiate de Guvernul României în 

domeniul imigrației, care să faciliteze procesul de 

integrare a imigranților, cu implicarea și 

responsabilizarea societății civile, precum și pregătirea, 

dobândirea de noi competențe pentru reprezentanți ai 

societății civile și ai instituțiilor publice, în scopul co-

participării în situaţii de risc.  

Desfășurat în perioada septembrie 2018 – ianuarie 

2020, proiectul „Help again!” a beneficiat de sprijin 

financiar în cadrul Axei Prioritare: Administrație 

publică și sistem judiciar eficiente; Cod apel: 

POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme 

și standarde comune în administrația publică ce 

optimizează procesele decizionale orientate către 

cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. 

Proiectul a implicat reprezentanți ai ONG-urilor 

(inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale), 

reprezentanți ai partenerilor sociali, personal al autorităților și instituțiilor publice (personal de 

conducere și de execuție). Peste 300 de profesioniști au participat la seminarii regionale, mese 

rotunde și sesiuni de instruire, reprezentând instituții și organizații cu atribuții în domeniul 

migrației: Inspectoratul General pentru Imigrări, Poliția de Frontieră, Centre de Cazare și 

Proceduri pentru Solicitanți de Azil, Birouri pentru Imigrări, Consilii Județene, autorități locale, 

filialele județene de Cruce Roșie, ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul drepturilor omului 
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(Serviciului Iezuiților pentru Refugiați; Salvați Copiii, Consiliul Național Român pentru 

Refugiați; Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România, AIDROM etc.). 

În cadrul a 8 seminarii regionale și 8 mese rotunde organizate în contextul proiectului mai-sus 

menționat s-a urmărit cunoaşterea modului de implementare a politicii publice de ajutor umanitar 

în România, aspecte privind responsabilitatea instituțională și deficiențele întâmpinate. Analiza 

SWOT privind acordarea ajutorului umanitar şi implicarea societăţii civile a reliefat drept puncte 

tari competenţe complementare şi capacitatea de coordonare și răspuns prompt între diversele 

organizaţii, iar ca puncte slabe, cadrul legislativ complex şi uneori suprapus, proceduri neunitare, 

neadaptate contextului local, buget insuficient sau chiar inexistent pentru intervenţii şi asistenţă. 

Apelarea la voluntari pregătiți şi implicarea organismelor internaționale au fost identificate ca 

oportunităţi, iar lipsa comunicării şi a evaluării reale nevoilor, în contextul unei coordonări 

defectuoase pot reprezenta ameninţări. 

În urma analizei, principale teme de interes au fost identificate, acestea referindu-se la oferirea 

unui răspuns prompt și adecvat, utilizarea de resurse complementare, impactul financiar și 

identificarea nevoilor migranților. Câteva măsuri concrete de întreprins sunt listate mai jos. 

 

 E nevoie de înființarea mai multor centre integrate, acestea putând fi diferențiate în funcție de 

statutul imigrantului; Existența unor centre de recepție, în gestionarea MAI, unde migranți 

sunt identificați în primele ore (pentru prevenirea unor riscuri) reprezintă un beneficiu, ele 

oferind o capacitate organizatorică sporită; personalului implicat ar putea avea nevoie de 

instruire în domeniul social sau pe teme de securitate individuală în relația directă cu străinii; 

 Coordonarea acțiunilor și răspunsul la toate nevoile în același timp reprezintă o abordare 

provocatoare. Sugestiile participanților au făcut trimitere către Prefect sau chiar către un 

Secretar de stat desemnat, respectiv comitetul de urgență organizat pe modelul gestionării 

unei situații de urgență. Instituirea rapidă a altor măsuri de protecție ar putea fi o posibilă 

soluție pentru acordarea rapidă a ajutorului umanitar pentru cei care nu solicită azil.  

 Legea nu specifică numărul de migranți/grup astfel încât să poate fi considerat drept o 

situație de criză, deși în mod practic astfel de situații sunt excepționale; interesul pentru 

tematica migrației este scăzut pe agenda publică, iar modificările legislative sunt mai degrabă 

de natura tehnica; În unele cazuri, s-a apreciat ca prevederile legale sunt interpretabile, fiind 

nevoie de o reglementară mai clară; 
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 Au fost amintite o serie de elemente potențial aplicabile în situații de urgență: plan de 

urgență, grup de lucru care să planifice acțiunile la fata locului; răspundere coordonată, 

protocoale autorități- societatea civilă, protocoale de intervenție și proceduri de urgență clar 

specificate etc. Totodată, ar trebui avute în vedere și alte elemente practice precum 

repartizarea în centre, numărul de migranți alocat pe centre; Menționarea ordinii și siguranței 

în interiorul centrelor integrate reprezintă un aspect apreciat de participanți 

 Este importantă disponibilitatea MAI de a colabora;  în condițiile în care managementul 

centrelor de recepție ar fi la MAI, care selectează dintre ONG-urile cele mai potrivite pentru 

nevoile celor din centrele de recepție. E nevoie nu doar de managementul MAI a centrelor, 

dar și de coordonare acțiunilor de sprijin pentru imigranți; Este importantă disponibilitatea 

instituțiilor și organizațiilor de a colabora, dar e nevoie de coordonare a acțiunilor lor de 

sprijin, spre exemplu pentru evitarea suprapunerii de sarcini 

 Organizarea practica poate fi provocatoare, mai ales în cazul primirii unui număr mare de 

persoane, dar, în cazul implicării mai multor entități, trebuie avut grijă la coordonare – există 

„riscul de colaborare defectuoasă și suprapunere de sarcini”. În același timp, s-a considerat 

faptul că sunt prea scurte termenele precizate în planul de intervenție adoptat în 2016 la 

nivelul mai multor instituții, spre exemplu, timpul de răspuns menționat în de 2 zile fiind 

insuficient; 

 Ar fi utile mai multe simulări orientate spre migranți, cu contribuția societății civile; 

 Acordarea primului ajutor (inclusiv răspunsul la nevoile de bază) e foarte importantă, întrucât 

o persoană căreia i s-a acordat primul ajutor cooperează mai ușor (inclusiv în dialogul cu 

autoritățile); ar trebui avute în vedere crearea în regim ad-hoc și de urgență a unor cabinet de 

triaj de urgență, pentru a nu fi răspândite bolile, chiar înainte de a ajunge în centre, inclusiv 

printr-o estimare corecta a timpului de triere fata de dimensiunile grupurilor, comunicarea cu 

acesta etc.; este utilă precizarea responsabilității și modalității de efectuare a screening-ului 

medical. 
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Cu privire la legislația/politicile de ajutor umanitar pentru imigranți au fost formulate 

următoarele propuneri/sugestii de îmbunătățire:  

Asistență 

 Crearea unui pachet alimentar standard pentru migranți; legiferarea 

decontării cheltuielilor aferente hranei; obligarea hypermarketurilor de a 

dona alimente neperisabile, optimizarea cadrului legal pe colaborarea 

directă cu sponsori. 

Finanțare 

 Asigurarea fondurilor materiale pentru organizațiile implicate, inclusiv 

europene sau bugetul de stat; oferirea statutului de utilitate publică 

organizațiilor implicate în gestionarea imigranților, alte forme de sprijin 

legislativ. 

Legislație 

 Optimizarea cadrului legal, strategii comune naționale; studierea situației 

în teren. 

Instituții 

 Cooperare mai strânsă; optimizarea comunicării; implicarea mai multor 

instituții în gestionare; delimitare clară a atribuțiilor. 

 Implicarea autorităților publice locale; protocoale de colaborare între 

județe; creare echipe interinstituționale la nivel local. 

Cazare 
 Deschiderea mai multor instituții de cazare. 

Comunicare 

 Asigurarea de translatori; facilitarea autentificării interpreților de altă 

cetățenie; modificarea legislației privind interpreții. 

Informare 
 Informarea populației. 

Propuneri de alternative publice în domeniul ajutorului umanitar privind imigrația 

Pe baza analizei efectuate în cadrul proiectului, trei variante de alternative de politică publică în 

domeniul ajutorului umanitar privind imigrația au fost propuse:  
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1. Menținerea stării de fapt actuale, luând în considerare un risc scăzut de apariție a 

fenomenelor de acest gen, dar și având în vedere existența unui cadru normativ adecvat.  

2. Dezvoltarea instituționala (a autorităților) și presupune o intervenție privita strict din 

punctul de vedere al instituțiilor implicate, fără participarea altor organizații.  

3. Implicarea activă a tuturor actorilor relevanți, evidențiind contribuția societății civile în 

gestionarea situațiilor care necesită ajutor umanitar privind imigrația.  

Alternativa 1 

 Menținere status-quo 

Alternativa 2 

Dezvoltarea instituțională 

Alternativa 3 

Implicarea tuturor 

actorilor 

risc scăzut de apariție 

a crizelor/aflux de 

migranți 

includere situații de criză pe 

migrație în funcțiile de sprijin 

management risc 

evaluarea nevoilor străinilor  

Informarea populației civile   asistență umanitară suport, 

chiar pentru situații 

neîncadrabile în aflux 

(grupuri mai mici) 

cadru interinstituțional 

acoperitor 

abordarea la nivelul 

autorităților locale 

(descentralizarea) 

stabilire mecanisme de 

coordonare cu participare  

ONG/încheiere protocoale 

colaborare 

pregătirea modului de 

intervenție  

participarea în comun la 

activitățile de pregătire 

reglementare adecvată identificare/reglementare 

modalități de intervenție 

financiară promptă 

mobilizare resurse 

regionale/internaționale, 

reţele de organizaţii, 

strângeri de fonduri din alte 

surse 

considerarea experienței și 

contribuției din partea Uniunii 

Europene   

complementaritatea cu alte 

organizații cu expertiză și 

experiență  
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Implicarea activă a tuturor actorilor relevanți (contribuția societății civile) cuprinde, alături de 

cele menționate la punctele anterioare și propunerile de mai jos: 

 

Participarea la Grupurile interministeriale a ONG-urilor pentru stabilirea unui mecanism 

pentru o mai bună coordonare cu societatea civilă în probleme legate de migrație, în special în 

ceea ce privește solicitanții de azil și intervențiile umanitare, având în vedere faptul că toate 

Grupurile și Comitetele interministeriale relevante în domeniu reglementează posibilitatea 

participării reprezentanților societății civile la reuniunile acestora – fie cu caracter permanent, 

consultativ sau ca participanți, alături de alte instituții. În același timp, se poate reține faptul că 

există o serie de organizații cu experiență relevantă în domeniu, care pot contribui cu competențe 

complementare la mobilizarea societății civile, iar participarea acesteia permite, printre altele, o 

mai buna informare și coordonare în domeniu. 

 

Posibilitatea accesării în comun a diverselor surse de finanţare pentru oferirea de asistenţă, 

participarea în comun a societății civile cu instituțiile implicate la dezvoltarea activităților 

(instruire comună etc.) pot fi realizate în virtutea complementarităţii de acţiune şi a utilizării cât 

mai eficiente a tuturor resurselor disponibile. 

Mobilizarea resurselor societatii civile din regiune sau la nivel internațional poate fi realizată 

prin intermediul reţelelor de organizaţii, a strângerilor de fonduri din alte surse sau prin 

apartenenţa la structuri cu reprezentare globală, în acelaşi timp alte organizații au expertiză și 

experiență complementare, care pot contribui la gestionarea problemelor asociate fenomenului 

migrației. 

 

Oferirea de asistență cât mai promptă cu participarea organizațiilor societății civile implică, în 

primul rând, evaluarea nevoilor străinilor (cu caracter personal, potențial victime etc). Astfel, 

oferirea de asistență umanitară suport ar putea include: evaluarea stării de sănătate, asigurarea 

de hrană, haine, cazare, suport psihosocial/mental, protecție pentru grupuri vulnerabile, 

informații legate de cunoașterea drepturilor, contactul cu familia, asistență juridică, inclusiv în 

cadrul procedurilor de azil, gestionarea informațiilor din cadrul grupurilor de imigranți pentru 

menținerea ordinii publice, servicii de interpretare etc.  
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Oferirea de asistență este strâns legată de acordarea accesului umanitar pentru organizațiile 

neguvernamentale, în baza unor protocoale de colaborare încheiate, pe cât posibil, anterior, 

prin intermediul cărora se poate prevedea inclusiv participarea în comun la activitățile de 

pregătire ale instituțiilor a reprezentanților unor astfel de organizații. 

 

2.2. Crucea Roșie și migrația 

Ghidată de valori precum umanitatea, imparțialitatea, independența și neutralitatea, SNCR 

România se implică în acțiuni de acordare a ajutorului umanitar de 143 de ani, dovedind 

solidaritate față de persoanele aflate în nevoie. Creșterea participării societății civile în 

gestionarea situațiilor de risc în ceea ce privește migrația, respectiv acordarea ajutorului 

umanitar, este ideea centrală în jurul căreia gravitează analiza și propunerile care îi urmează.  

În 2015-2016, Uniunea Europeană s-a confruntat cu un aflux fără precedent, de peste 

un milion de refugiați și migranți. Comisia Europeană a considerat esențială gestionarea 

migrației și protecția frontierelor inclusiv prin sporirea ajutorului acordat persoanelor care au 

nevoie de asistență umanitară. Faţă de datele înregistrate la nivel european, analiza 

fenomenului imigraţiei ilegale realizată de autorităţile române competente a arătat 

că România nu s-a confruntat până în prezent cu un aflux masiv de persoane care încearcă să 

treacă fraudulos graniţa. Se apreciază că fenomenul migraţiei ilegale în România se 

păstrează în continuare scăzut, dar situaţia este atent monitorizată. Numărul cel mai mare 

de solicitări de azil înregistrate în România a survenit în 2017, când au fost înregistrate cele 

mai mari valori privind imigrația în ţara noastră. Având în vedere situația geo-politică și 

faptul că sosiri din Turcia via Grecia continuă să fie înregistrate, se impune o pregătire 

atentă în vederea gestionării unor potențiale situații de risc privind migrația. 

Pe baza analizei cadrului legislativ și instituțional, a analizei evenimentelor și consultării cu 

factorii interesați efectuate în cadrul proiectului amintit, au fost extrase următoarele 

concluzii: statul este preocupat de gestionarea riscurilor asociate migrației; acordarea 

ajutorului umanitar este o preocupare secundară, dovedindu-se că, în situații concrete, 

capacitatea existentă a fost depășită în ceea ce privește managementul crizei, apelându-se la 

societatea civilă;  deși există puțină experiență a autorităților în gestionarea situațiilor ce 
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implică un număr mare de migranți, experiența similară privind situațiile de urgență ar 

putea fi valorificată; ONG-urile au voința și, deseori, capacitatea de a se implica, fiind 

necesară stabilirea pârghiilor legale de a 

o face.  

În data de 14 iunie 2019 Comitetul 

Director al SNCRR a adoptat politica 

publică alternativă în domeniul migrației 

elaborată în cadrul proiectului, asumându-

și o serie de obiective și activități. 

In cadrul obiectivului strategic Protejarea 

vieții și reducerea impactului dezastrelor 

asupra comunităților, una din direcțiile de 

acțiune este „Conștientizarea fenomenului 

migrației la nivelul CRR și asistarea 

beneficiarilor migranți”. 

Societatea civilă trebuie să joace un rol activ în gestionarea problemelor și satisfacerea 

nevoilor refugiaților și solicitanților de azil din România. Ca urmare, Crucea Roșie propune 

cooptarea ONG-urilor cu funcție de sprijin în caz de aflux masiv de imigranți și organizarea 

și implementarea activităților de integrare, folosind modelul de lucru al intervențiilor în caz 

de urgență/managementul tipurilor de risc. 

Cu toate că asigurarea drepturilor și satisfacerea nevoilor imigranților sunt, în ansamblu, 

responsabilitatea autorităților, societatea civilă dispune de resurse și expertiză care pot 

completa intervențiile autorităților competente. Prin intermediul parteneriatelor, autoritățile și 

societatea civilă pot asigura respectarea drepturilor refugiaților/solicitanților de azil, 

conformându-se în același timp obligațiilor pe care România și le-a asumat prin convențiile 

internaționale.  

Un factor important ține de reglementarea specifică a activităților Crucii Roșii Române, 

îndeosebi posibilitatea încheierii de convenții de colaborare și acțiuni comune cu alte 

asociații care desfășoară activități umanitare (art. 11 din Legea nr. 139/1995). 

Analiza politicii publice în domeniul 

ajutorului umanitar acordat în situaţii de 

criză privind imigrația și formularea unei 

politici complementare celei implementate 

de Guvernul României este un demers 

desfășurat în cadrul proiectului „Help 

again!” (cod proiect: 111916), la inițiativa 

Societății Naționale de Cruce Roșie din 

România, Filiala Satu Mare. 
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Societatea civilă dispune totodată de o varietate de competențe și de resurse umane care pot 

fi valorificate în domeniul ajutorului umanitar acordat imigranților, printre altele, prin 

intermediul efectuării unei evaluări comune de către guvern și organizațiile societății civile 

privind nevoile imigranților care solicită azil. Evaluarea ar trebui să includă o cartografiere a 

capacității diferitelor părți interesate de a răspunde atât la nivel local, cât și la nivel național. 

Această recomandare corespunde în mod direct constatărilor UE privind răspunsul la 

fenomenul imigrației. O constatare importantă este aceea că e nevoie de o coordonare 

consolidată a intervențiilor și că societatea civilă ar trebui să joace un rol în această 

coordonare.  

Cu prilejul dezbaterii publice din 27.03.2019 asupra proiectului de HG pentru aprobarea 

Strategiei Naționale privind Imigrația pentru perioada 2019-2022, reprezentanții societății 

civile, inclusiv Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, au formulat o serie de 

propuneri de îmbunătățire a cooperării în domeniu prin organizarea de întâlniri în cadrul 

mecanismelor interinstituționale la care să participe cel puțin o dată pe an şi societatea civilă 

şi de recunoaştere a rolului complementar de sprijin pe care îl pot oferi, în virtutea misiunilor 

organizaţiilor neguvernamentale. 

Exemplificări privind capacitățile pe care Crucea Roşie le poate pune la dispoziție sau 

direcţiile de acţiune spre care se poate orienta: 

1. Activitaţi derulate în prezent pentru alte categorii de persoane, care pot fi extinse în mod 

facil către asistenţa refugiaţilor: 

 echipe de intervenție în situații de urgență. care pot fi activate rapid, pentru a răspunde 

în caz de urgență oriunde pe teritoriul României. 

 serviciul căutări persoane, prin intermediul căruia se pot restabili și menține legăturile 

intre membrii familiilor care au fost separați din cauza conflictelor armate internaționale, 

tulburărilor interne, dezastrelor naturale, imigrației sau a unor situații sociale speciale, de 

natura umanitara.  

 furnizarea de sprijin psiho-social ca parte a primului ajutor de bază, bazându-se 

mereu pe principiul umanității. 
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2. Colaborarea cu actorii relevanţi în domeniu (din cadrul MAI, alte ONG-uri) 

 Urmare a propunerii de realizare a unui parteneriat între autorităţi şi societatea civilă 

pentru a asigura respectarea drepturilor refugiaţilor/solicitanţilor de azil, reprezentanţii 

Inspectoratului General pentru Imigrări au precizat faptul că aceasta se poate concretiza 

într-un protocol de cooperare, care să se bazeze strict pe ceea ce poate oferi organizaţia 

suplimentar programului guvernamental implementat la nivel național (a se vedea Minuta 

dezbaterii publice din 27.03.2019 asupra proiectului de Strategie Naționala privind 

Imigrația pentru perioada 2019-2022); 

 Participarea la activități comune, întâlniri etc. alături de organizaţii care oferă asistenţă de 

specialitate migranţilor. 

3. Integrarea pe termen lung a activităților legate de migraţie, în strânsă legătură cu orientările 

Mişcării de Cruce Roşie: 

 Stabilirea unei strategii pe termen scurt şi mediu de implicare în domeniul asistenţei 

imigranţilor; 

 Identificarea nevoilor de nişă în domeniul migraţiei, care pot fi acoperite de Crucea 

Roşie; 

 Pregătirea şi antrenarea personalului la nivel de filiale, voluntari pe subiecte 

adiacente migraţiei; 

 În cazul unui aflux masiv de imigranți care depășește capacitatea de răspuns la nivel 

local, se impune stabilirea unui mecanism de intervenție în caz de urgență, care să includă 

rolul societății civile. Propunem ca rolul societății civile / în cazul de față al Crucii 

Roșii, în situații de urgență  să fie extins pentru a acoperi și răspunsurile umanitare 

legate de migrație, cum ar fi afluxul de migranți / solicitanți de azil. Acest demers ar 

eficientiza intervenția și implicit gestionarea problemelor aferente permitând un răspuns 

mai rapid și eficient. 

Pentru dezvoltarea responsabilității civice prin implicarea comunităților locale și promovarea 

principiilor de egalitate de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile, a fost organizat un 

stagiu de formare adresat voluntarilor din cadrul filialelor de Cruce Roșie. Scopul instruirii a fost 
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de a forma o rețea de 20 de facilitatori la nivel național capabili să contribuie la punerea în 

practică a politicii publice alternative în domeniul migrației propusă în cadrul proiectului.  

 

Trei variante de alternative de politică publică în domeniul ajutorului umanitar privind 

imigrația s-au conturat de-a lungul consultărilor realizate de Crucea Roșie:  (1) menținerea stării 

de fapt actuale, luând  în considerarea un risc scăzut de apariție a fenomenelor de acest gen, dar 

și având în vedere existența unui cadru normativ adecvat; (2) dezvoltarea instituționala (a 

autorităților), presupunând o intervenție privita strict din punctul de vedere al instituțiilor 

implicate, fără participarea altor organizații; (3) implicarea activă a tuturor actorilor relevanți, 

evidențiind contribuția societății civile în gestionarea situațiilor care necesită ajutor umanitar 

privind imigrația.  

Alternativa 1 implică menținerea stării de fapt actuale, principalele argumente făcând trimitere 

la faptul că, deși România nu s-a confruntat până în prezent cu un aflux masiv de imigranți, au 

fost inițiate deja o serie de acțiuni menite să gestioneze o situație de acest gen. Cadrul 

interinstituțional include o serie de entități și documente strategice ori de planificare menite a 
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acoperi situațiile de aflux masiv de imigranți la frontieră. Cadrul legislativ are în vedere 

corespondența cu standardele europene în materie transpuse în legislația internă și aplicarea unor 

proceduri juridice specifice, în funcție de moment, statut și competențe în ceea ce privește 

situația imigranților. Alternativa 2 presupune o intervenție privită strict din punctul de vedere al 

instituțiilor implicate, fără participarea altor organizații. Alternativa face referire la îmbunătățirea 

cadrului legislativ, la finanțare promptă în cazul unor situații de aflux masiv și la componența 

Grupurilor și Comitetelor interministeriale acoperind domenii relevante precum imigrația, 

frontiera de stat, situațiile speciale de urgență sau centrele operative pentru situații de urgență. 

Alternativa 3 se referă la implicarea activă a tuturor actorilor relevanți (contribuția societății 

civile), alături de participarea la Grupurile interministeriale a ONG-urilor pentru stabilirea unui 

mecanism pentru o mai bună coordonare cu societatea civilă în probleme legate de migrație, în 

special în ceea ce privește solicitanții de azil și intervențiile umanitare. Există o serie de 

organizații cu experiență relevantă în domeniu, care pot contribui cu competențe complementare 

la mobilizarea societății civile, iar participarea acesteia permite, printre altele, o mai buna 

informare și coordonare în domeniu. 

Având în vedere cuprinderea cea mai largă a tuturor actorilor relevanţi implicaţi, spectrul de 

oportunităţi şi posibilitatea oferirii unui sprijin adecvat imigranţilor în nevoie, se recomandă 

transpunerea în practică a Alternativei 3. Aceasta încurajează participarea în comun a 

societății civile cu instituțiile implicate, utilizarea cât mai eficientă a tuturor resurselor 

disponibile, mobilizarea resurselor societății civile din regiune sau la nivel internațional, 

valorificarea expertizei și experienței complementare, pentru gestionarea problemelor asociate 

fenomenului migrației; oferirea de asistență cât mai promptă, de exemplu prin evaluarea nevoilor 

străinilor, acordarea accesului umanitar pentru organizațiile neguvernamentale, în baza unor 

protocoale de colaborare încheiate. 

2.3. Cooptarea societății civile în gestionarea migrației  

În baza reglementarilor legale, la activitățile acestora (reuniuni, lucrări, respectiv, ședințe) pot fi 

invitați reprezentanții societății civile (organizații neguvernamentale), singura situație în care 

participarea lor este cu caracter permanent se regăsește în cadrul Comitetului Interministerial 

Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaților. 
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Denumire Grup/Comitet Înființare Participarea societății civile 

Grupul de coordonare a 

implementării Strategiei 

naţionale privind imigraţia 

2008 La reuniunile Grupului pot fi invitaţi pentru 

consultări şi reprezentanţi ai societăţii civile, ai 

organizaţiilor neguvernamentale ale căror 

acţiuni au legătură cu activitatea Grupului - 

Art. 3 alin. (5) H.G.572/2008. 

Completat pentru situații de 

aflux 

2015 

Comitetul Interministerial 

Coaliția Națională pentru 

Integrarea Refugiaților 

2015 La lucrările Comitetului participă, în calitate de 

invitați permanenți, reprezentanți ai societății 

civile – Art. 2 Decizia 312/2015. 

Grupul Interministerial 

Român pentru Managementul 

Integrat al Frontierei de Stat 

2001 La lucrările grupului interministerial pot participa, 

în calitate de invitați, și alți reprezentanți ai […] 

organizațiilor neguvernamentale - Art. 3 alin. (5) 

H.G. nr. 943/2001. 

Comitetul naţional pentru 

situaţii speciale de urgenţă 

2004 La şedinţele Comitetului naţional pot să 

participe, la invitaţia preşedintelui acestuia, în 

raport cu problemele înscrise pe ordinea de zi, 

reprezentanţi ai […] organizaţiilor 

neguvernamentale. 

Toate Grupurile și Comitetele interministeriale relevante în domeniu reglementează posibilitatea 

participării reprezentanților societății civile la reuniunile acestora – fie cu caracter permanent, 

consultativ sau ca participanți, alături de alte instituții. În acelaşi timp, se poate reţine faptul că 

există o serie de organizații cu experiență relevantă în domeniu, care pot contribui cu competențe 

complementare la mobilizarea societății civile, iar participarea acesteia permite, printre altele, o 

mai bună informare și coordonare în domeniu. 

Coordonarea cu societatea civilă în probleme legate de migrație poate fi îmbunătăţită prin 

participarea la Grupurile interministeriale a ONG-urilor, în special în ceea ce privește contribuţia 

la mecanismele care pot create pentru asistenţa migranţilor şi solicitanților de azil ori a 

intervențiilor umanitare. 

Principalele funcţii de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele, celelalte organe centrale şi 

unele organizaţii neguvernamentale în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (marea 



17 

majoritate a acestora pot fi relevante inclusiv pentru domeniul imigrării, mai ales în cazul unui 

aflux de imigranți): 

1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora 

2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea 

3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor 

4. Comunicaţii şi informatică 

5. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor 

6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 

7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

8. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă [...] 

11. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor 

resurse [...] 

13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate 

14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 

15. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi [...] 

17. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 

18. Logistica intervenţiilor 

19. Reabilitarea zonei afectate 

20. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă. 

 

2.4. Percepția populației privind străinii și refugiații din România 

Potrivit unui studiu JRS (Serviciul Iezuiților pentru Refugiați) asupra percepției populației 

privind străinii și refugiații din România (2017), chiar dacă românii tind să aibă o părere bună și 

foarte bună despre străini, aproximativ 65% dintre respondenți declarând acest lucru, refugiații 

sunt mai prost văzuți. Doar 33% dintre respondenți au o părere bună și foarte bună despre 

aceștia.  
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Părerea celor mai mulți dintre respondenți privind intrarea în țară a câtorva mii de refugiați este 

una negativă, o proporție de aproximativ 40% declarând că are o părere proastă și foarte proastă. 

Părerea populației care locuiește în zonele cu un număr mare de imigranți este negativă în 

pondere mai ridicată. În privința diferențelor regionale, intrarea câtorva mii de refugiați în țară 

este prost văzută de persoanele din regiunea Transilvania și Banat în proporție mai mare, iar în 

proporție mai mică de către persoanele din Moldova.  

Cei mai mulți dintre respondenți consideră că beneficiile care vin în urma acceptării refugiaților 

în România sunt de ordin politic, de întărirea relației dintre România și UE. 4 din 10 respondenți 

consideră că nu există beneficii în urma acceptării în România a refugiaților. 

Riscul cel mai frecvent perceput la nivelul populației este apariția atacurilor teroriste. Al doilea 

risc resimțit de către un procent crescut dintre respondenți este declanșarea unor conflicte 

religioase în zonă. Criza refugiaților este asociată de o proporție foarte ridicată cu sporirea 

atentatelor teroriste, 72% dintre respondenți declarând acest lucru. 

Cu toate acestea, un procent crescut dintre respondenții care locuiesc în zonele cu un număr 

ridicat de beneficiari de protecție internațională și resortisanți țări terțe asociază criza refugiaților 

și intrarea acestora în țară cu ceva pozitiv, arătând o atitudine empatică față de aceștia.  

Astfel, 70% dintre respondenți asociază criza refugiaților din UE cu aspirația unor persoane spre 

o viață sigură. Însă, cei mai mulți dintre respondenți nu își dau acordul ca refugiații să se 

stabilească în România, totuși procentul care aprobă se situează la 15 procente diferență în cazul 

populației generale și, doar la 2 procente, în cazul populației din orașele cu un număr ridicat de 

imigranți. Deși, cei mai mulți dintre respondenți nu sunt de acord ca refugiații să se stabilească în 

România, atunci când sunt întrebați dacă ar fi de acord ca aceștia să se stabilească în localitate, 

cei mai mulți spun da (51%). 

În opinia persoanelor chestionate, serviciile pe care statul român ar trebui să le ofere refugiaților 

în primul și în al doilea rând sunt: asistență medicală și respectarea dreptului la viață, cultură, 

religie (89%).Un scor ridicat îl înregistrează și oferirea locuinței și a hranei pentru o perioadă de 

timp (88%). Pe același loc se află și oferirea sprijinului pentru a învăța limba română (88%). 
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3. Intervenția facilitatorului 

3.1. Planificarea intervenției 

 

Stabilirea obiectivelor intervenției 

 

 

 

 

 

Obiective strategice – sunt obiective ce vizează situația sau poziția organizației pe piață și sunt 

definite pe termen lung (5-10 ani). Ele sunt setate de către factorii interesați și dau direcția de 

dezvoltare a organizației.  

Obiective tactice – sunt obiective derivate din cele strategice și vizează modalitatea de 

îndeplinire a lor, sunt definite și negociate pentru fiecare departament în parte, pe termen mediu 

(1-3 ani) 

Obiective operaționale – se referă de obicei la o singură activitate, sunt foarte specifice, sunt 

fixate la nivelul fiecărei unități de lucru, până la nivel de executant, sunt susținute de către 

sarcini. Ele pot fi trecute în descrierea postului și sunt fixate pe termen scurt (maxim 1 an). 

Prin utilizarea unui sistem de management bazat pe obiective (MBO), o parte din capacitatea de 

decizie și, implicit, de responsabilitate este transferată spre nivelurile de execuție/filiale, astfel 

încât la toate nivelurile organizației, fiecare membru să-și elaboreze, implementeze și optimizeze 

propriile planuri, a căror sinergie permite realizarea obiectivelor generale. 

SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esențiale pentru corecta formulare a unui 

obiectiv. 

 

 

 

ETAPE CHEIE 

1. Stabilirea obiectivelor intervenției 

2. Elaborarea planului de acțiune 

S – specific; 

M – măsurabil; 

A – (de) atins/abordabil; 

R – relevant; 

T – încadrat în timp. 
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Există mai multe versiuni/variante ale acestor caracteristici și, implicit, ale acronimului SMART. 

Diferențele dintre versiuni apar fie datorită traducerilor din limba engleză, fie din cauza modului 

de aplicare a lui 

Specific – înseamnă că un obiectiv indică exact ceea ce se dorește a se obține. 

Un obiectiv specific este foarte clar exprimat, nu lasă loc de îndoieli. Un obiectiv specific diferă 

în primul rând de unul general. El vizează rezultate concrete, iar nu rezultate în general. 

Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu Specific, utilizați întrebări precum: 

- Cine? Ce? Când? Cum? Care este grupul țintă? 

Nu este însă obligatoriu ca un obiectiv să răspundă la toate întrebările de mai sus în același timp. 

Măsurabil – înseamnă că un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ. 

Un obiectiv măsurabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost atins ori nu 

sau în ce măsură a fost atins. De asemenea, un obiectiv măsurabil permite monitorizarea 

progresului atingerii lui. 

Se poate vedea, în exemplul de mai sus, că, prin compararea situației de la un moment dat cu 

obiectivul, se poate măsura dacă a fost atins ori nu sau în ce măsura a fost atins (Ex: 50%, dacă 

la training au participat doar 10 voluntari). 

Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu Măsurabil, utilizați întrebări precum: 

Cât de mult(ă)? / Cât de mulți(e)? 

Exemplu obiectiv general – „organizarea unui training pentru voluntari” 

Exemplu obiectiv specific – „organizarea unui training pe tema nevoilor migranților pentru 

voluntarii din 5 filiale aflate pe granițele cu cei mai mulți migranți înregistrați în anul 2018”. 

Exemplu obiectiv general –  „organizarea de training pentru voluntari” 

Exemplu obiectiv specific – „organizarea de training pe tema nevoilor migranților pentru 20 

de voluntarii din 5 filiale aflate pe granițele cu cei mai mulți migranți înregistrați în anul 

2018”. 
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Abordabil/de Atins/realizabil – înseamnă că un obiectiv poate fi într-adevăr atins. 

- prin definirea obiectivului nu se propune realizarea a ceva imposibil de atins în condițiile date. 

- obiectivul în cauză poate fi atins în condițiile proiectului, de către organizația sau persoana care 

este responsabilă de realizarea lui. În acest sens, trebuie ținut cont de resursele existente, 

capacitatea organizației, timpul disponibil necesar. 

În mod ideal, obiectivele trebuie să nu depindă de acțiunile unei alte entități decât cea care are 

responsabilitatea realizării lor. 

Exemplu obiectiv de atins/realizabil: „organizarea de training de o zi pe tema nevoilor 

migranților pentru 20 de voluntarii din 5 filiale aflate pe granițele cu cei mai mulți migranți 

înregistrați în anul 2018”. 

Exemplu obiectiv nerealizabil: „organizarea de training pe tema nevoilor migranților pentru 20 

de voluntari de gimnaziu din 5 filiale aflate pe granițele cu cei mai mulți migranți înregistrați în 

anul 2018”. În condițiile în care aceștia au o vârstă fragedă și nu au fost pregătiți deloc despre 

ceea ce înseamnă să fii voluntar, nu au experință de voluntariat, obiectivul nu este realizabil.  

Relevant – înseamnă că realizarea obiectivului contribuie la atingerea scopului organizației 

sau a unui obiectiv superior. Realizarea unui obiectiv trebuie să contribuie în mod nemijlocit la 

atingerea unui obiectiv mai mare, mai general. În acest sens, el trebuie să vizeze un anumit 

impact. 

Încadrat în Timp – înseamnă că obiectivul conține și data până la care este prevăzut a se 

realiza. Legat de un obiectiv încadrat în Timp, știm cât ar trebui ca acesta să se realizeze. Pentru 

a verifica dacă un obiectiv este sau nu încadrat în Timp, utilizați întrebări precum: Când? Până 

când? În ce perioadă? 

Odată stabilite obiectivele de lucru putem trece la faza de planificare a intervenției.  

Exemplu: în cazul de mai sus, în care obiectivul specificeste organizarea de training pe tema 

nevoilor migranților pentru 20 de voluntari din 5 filiale aflate pe granițele cu cei mai mulți 

migranți înregistrați în anul 2018, impactul este creșterea capacității de 

planificare/intervenție/monitorizare la nivel de organizație.  
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Pentru a începe această etapă trebuie să vă asigurați de:  

 implicarea persoanelor/factorilor interesați. Trebuie constituit un grup de lucru care se 

angajează să iniţieze procesul. Cu cât  mai mulţi factori interesați  participă la realizarea 

planului de intervenție cu atât ei vor fi mai devotaţi aplicării lor. 

 stabilirea rezultatelor aşteptate ale procesului. Ca în orice călătorie pe care o parcurgem 

trebuie să ştim unde vrem să ajungem, trebuie să ştim finalitatea pe care ne-o dorim. Iar acest 

lucru este bine să fie lămurit cu toţi cei implicaţi în proces. 

 un cadru de lucru. Acest proces este unul dinamic şi creativ. De aceea va trebui să ne 

gândim dacă avem un climat de lucru potrivit pentru implicarea persoanelor interesate, dacă 

avem destule cunoştinţe despre conţinutul planului de acțiune, nevoile beneficiarilor şi dacă 

avem abilităţile necesare pentru a conduce procesul.  

 alocare de timp. Gândirea proceselor şi paşilor de parcurs pentru atingerea lui presupune un 

efort serios în materie de timp investit în analizarea fiecărui aspect. Documentul obţinut în 

urma planificării intervenției va constitui ghidul de acţiune pentru o perioadă mai lungă de 

timp şi este important să fie gândite şi lucrate cu atenţie toate etapele. 

 alocare de resurse financiare. Procesul de planificare presupune întâlniri de lucru, 

consultarea factorilor interesați. Toate acestea sunt consumatoare de resurse. De aceea 

trebuie să avem un calcul referitor la cât va costa implementarea planului de acțiune, cum se 

alocă resursele și de către cine. 

În această etapă a planificării intervenției va trebui să răspundeți la următoarele întrebări: Cine? 

Ce? Cum? Cât timp? Cu ce? 

 

 

3.2. Managementul riscurilor 

Fiecare persoană, grup sau organizație care intenţionează să atingă nişte obiective, îşi stabileşte 

activităţile ce conduc la realizarea scopurilor propuse şi caută să identifice cât mai multe din 

„ameninţările” ce l-ar împiedica să facă acest lucru, pentru a lua din timp măsurile necesare.  

Dacă intuiţia ne ajută să gestionăm satisfăcător procese simple, repetitive, nu acelaşi lucru se 

întâmplă în cazul proceselor complexe, cu condiţionări multiple. Mai mult, organizaţiile nu sunt 
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sisteme închise, ci acţionează într-un mediu, care induce incertitudini ce nu trebuie ignorate. În 

managementul riscurilor, nu modelele şi tehnicile sunt cele mai importante, ci atitudinea faţă de 

risc, Acestea trebuie privite ca o provocare, parte unitară a planificării. 

Riscurile nu pot fi identificate şi definite decât în raport cu obiectivele a căror realizare este 

afectată de materializarea lor. Din această cauză existenţa unui sistem de obiective clar definite 

în organizaţie constituie premisa esențiala pentru identificarea şi definirea riscurilor. 

Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor = toate procesele privind identificarea, 

evaluarea şi aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare 

sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului. 

În terminologia adoptată în unele țări, riscurile care s-au manifestat deja, dar care sunt 

negestionate corespunzător, pot apare şi în viitor, se numesc riscuri reale. Aceste riscuri sunt 

mai uşor de identificat, dar aceasta nu înseamnă că sunt la fel de uşor de tratat. Stăpânirea 

riscurilor reale este o garanţie că sistemele de control intern sunt eficace. Altfel spus, tratarea 

riscurilor reale permite ca organizaţia să nu se mai confrunte în viitor, în aceeaşi măsură, cu 

acele riscuri cu care s-a confruntat în trecut. Este destul de răspândită concepţia conform căreia 

eficacitatea acţiunii manageriale constă în limitarea efectelor riscurilor materializate. Capcana 

unei astfel de logici derivă din faptul că managerii sunt judecați după eforturi, şi nu după 

rezultate (obiective precise asumate). Riscurile care nu s-au manifestat încă, dar care pot să se 

materializeze în viitor, sunt cunoscute sub denumirea de riscuri potenţiale. Identificarea unor 

astfel de riscuri nu este tocmai facilă, dar nu de neabordat. Pentru început, oricărei organizaţii îi 

stă la îndemână experienţa altor organizaţii care s-au confruntat cu astfel de riscuri. De 

asemenea, există studii de specialitate elaborate de organizaţii specializate în „scrutarea 

orizontului”. 

În mod evident cunoaşterea ameninţărilor permite o ierarhizare a acestora în funcţie de 

eventualitatea materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor şi de costurile pe 

care le presupun măsurile menite de a reduce șansele de apariţie sau de a limita efectele nedorite. 

Stabilirea unor ierarhii constituie suportul introducerii unei ordini de priorităţi în alocarea 

resurselor, în majoritatea cazurilor limitate. 
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Probabilitatea de materializare a riscului - Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se 

materializeze; o măsură a posibilităţii de apariţie a riscului, determinată apreciativ sau prin 

cuantificare, atunci când natura riscului şi informaţiile disponibile permit o astfel de evaluare. 

La identificarea şi definirea riscurilor trebuie avute în vedere câteva reguli importante. 

 Riscul este o incertitudine. Atunci când se identifică un „risc” trebuie analizat dacă nu este 

vorba despre o situaţie existentă, care are un impact asupra obiectivului. De cele mai multe 

ori, situaţia existentă reprezintă un risc materializat, adică unul care s-a produs. În niciunul 

din cazurile de mai sus nu mai este vorba despre un risc, ci despre o problemă dificilă, care 

trebuie gestionată, sau despre o oportunitate care trebuie exploatată. Nu pierdeţi din vedere 

ca riscul este o problemă (situaţie, eveniment etc.) care poate să apară, dar care nu a apărut 

încă. Riscul este o posibilitate, şi nu un fapt împlinit. 

 Nu ignoraţi problemele dificile identificate. Ele pot deveni riscuri în situaţii repetitive din 

cadrul aceleiaşi organizaţii sau pentru alte organizaţii în care astfel de riscuri nu s-au 

materializat. Deşi intuiţia bazată pe experienţă nu îşi va pierde niciodată importanţa, ea se 

dovedeşte cu totul insuficientă atunci când managementul trebuie să conducă la performanţă. 

De aceea, însuşirea unui sistem coerent de concepte şi de reguli, unanim acceptate pe plan 

internaţional, devine indispensabilă practicii organizaţionale actuale. 

 Nu constituie riscuri probleme (situaţii, evenimente) care nu pot apare. În limbajul de 

specialitate al teoriei riscurilor, acestea se numesc ficţiuni. Riscurile sunt probleme care pot 

apare şi nu probleme (situaţii, evenimente) a căror apariţie este imposibilă. Considerarea unor 

ficţiunii ca fiind riscuri generează risipă de resurse şi disiparea eforturilor spre probleme 

ipotetice, ştiut fiind faptul că fiecare risc identificat necesită elaborarea unui plan de răspuns. 

 Nu identificaţi ca riscuri probleme ce vor apărea cu siguranţă. Nu sunt riscuri, ci certitudini. 

 Nu identificaţi riscuri care nu afectează obiectivele. Nu există riscuri în mod absolut, ci 

numai riscuri corelate cu obiectivele. Identificarea riscurilor nu este un scop în sine. Scopul 

identificării riscurilor este tocmai inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la 

nerealizarea obiectivelor, dacă s-ar materializa (ar deveni situaţii de fapt). 

 Identificarea riscurilor nu este întotdeauna o operațiune strict obiectiva ci, în primul 

rând, o problema de percepţie. De fapt, se poate afirma ca nu se operează cu riscuri în sine, 

ci cu percepţii asupra riscurilor. 
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Riscurile pot fi tiplologizate și din următoarele puncte de vedere: 

Criterii de 

tipologizare 

Descriere 

Periodicitate / 

Regularitate 

In organizaţiile guvernamentale specializate în previziuni, explorarea 

viitorului este o activitate curentă, menită să identifice noi provocări ce 

pot crea disfuncţii, dar şi oportunităţi. În alte organizaţii activitatea este 

periodică, activitatea de cercetare a viitorului fiind reluată la intervale 

de timp stabilite în raport cu dinamismul mediului extern sau intern. 

Orizont de timp În cazul elaborării strategiilor şi politicilor organizaţionale se cercetează 

orizonturi de 10 ani şi mai mult, în timp ce, atunci când este vorba de 

decizii operaţionale orizontul de timp se reduce la perioade mai scurte. 

Sfera de cuprindere O serie de organizaţii, care consideră că principalele amenințări provin 

din interior, îşi concentrează atenţia asupra mediului intern. Altele, 

puternic conectate la mediul extern, îşi dezvoltă reţele extinse de 

informare şi nuclee specializate de analiză a posibilelor riscuri viitoare. 

Rigurozitate / 

Specialitate 

Explorarea viitorului depinde de măsura în care este susţinută de 

tehnologie. Anumite organzaţii folosesc în identificarea riscurilor 

scheme sofisticate şi tehnologii avansate de căutare a informaţiilor. 

Altele se bazează pe reţeaua de contacte şi o bună judecată. 

Odată riscurile identificate se trece la a 

doua etapă, de evaluare a riscurilor. 

Evaluarea riscurilor presupune evaluarea 

probabilităţii de materializare a riscurilor 

şi a impactului (consecinţelor) asupra 

obiectivelor în cazul în care acestea se 

materializează. Combinaţia dintre nivelul 

estimat al probabilităţii şi nivelul estimat 

al impactului constituie expunerea la risc, 

în baza căreia se realizează profilul 

riscurilor. 

 

Când începeți planificarea intervenției, 

gândiți-vă la următoarele aspecte 

contextuale: 

 probleme grave care persistă de mult timp 

în regiune/comunitate; 

 evenimente recente care vor avea un 

impact major: 

 ameninţări externe care îngreunează 

intervenția; 

 oportunităţi care ar schimba abordarea 

intervenției; 

 schimbări majore în modul de gândire 

asupra dezvoltării locale. 
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Impactul oricărui risc este caracterizat prin consecinţe de diferite naturi. Alături de consecinţe 

calitative, exprimate descriptiv, pot fi identificate şi consecinţe exprimate în termeni de buget 

(costuri), de efort (timp de muncă) şi de timp (întârzieri posibile în termenul de realizare a 

obiectivelor). 

Acceptarea (tolerarea) riscurilor 

Acest tip de răspuns la risc constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor şi este adecvat 

pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranţa la risc. Se reaminteşte 

faptul că nu întotdeauna toleranţa la risc poate fi stabilită nerestricţionat. Sunt suficiente cazurile 

în care riscurile nu pot fi controlate intern până la un nivel acceptabil al expunerii sau, costurile 

pe care le incumbă măsurile de control sunt disproporţionat de mari în raport cu beneficiile. În 

consecinţă, acceptarea intervine atunci când riscurile sunt liber asumate sau când aplicarea unei 

alte strategii de răspuns la risc nu este posibilă. Acceptarea (tolerarea) riscurilor este o strategie 

de răspuns la risc recomandată pentru riscurile cu expunere scăzută. În cazul riscurilor cu 

expunere medie sau mare acceptarea riscurilor este inadecvată şi, de aceea, în astfel de situaţii, 

opţiunea trebuie temeinic justificată. 

 

Monitorizarea permanentă a riscurilor 

Acest tip de răspuns la risc constă în acceptarea riscului cu condiţia menţinerii sale sub o 

permanenta supraveghere. Parametrul supravegheat cu precădere este probabilitatea, deoarece 

strategia monitorizării se aplica în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate 

mică de apariţie. Avantajul aplicării unei astfel de strategii de răspuns la risc constă în utilizarea 

resurselor disponibile la un moment dat numai pentru riscurile cu expunere mare, organizaţia 

aflându-se permanent în situaţia de a-şi prioritiza acţiunile de tratare a riscurilor în funcţie de 

resurse. 

 

Evitarea riscurilor 

Această strategie de răspuns la risc constă în eliminarea activităţilor (circumstanţelor) care 

generează riscurile. Trebuie menţionat faptul că opţiunea evitării riscurilor este semnificativ 

redusă în sectorul public faţă de cel privat. Anumite activităţi se desfăşoară în sectorul public 

tocmai pentru că riscurile asociate sunt atât de mari încât nu există altă posibilitate de a obţine 

unele rezultate ce ţin de interesul general. Dacă aplicarea strategiei de evitare a riscurilor este 

limitată în cazul activităţilor ce ţin de scopul organizaţiei publice, ea poate fi avută în vedere 
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pentru o serie întreagă de activităţi „suport”, dacă nu există altă cale de a controla riscurile în 

limite tolerabile. 

 

Transferarea (externalizarea) riscurilor 

Această strategie de răspuns la risc constă în 

încredinţarea gestionării riscului unui terţ care are 

expertiza necesară gestionării acelui risc.  Această 

opţiune este benefică mai ales în cazul riscurilor 

financiare şi patrimoniale. Cel mai cunoscut exemplu 

de transfer al riscurilor îl constituie contractele de 

asigurare. În schimbul unei sume de bani (prima de 

asigurare) terţul (societatea asiguratoare) preia asupra 

să riscul asigurat obligându-se să despăgubească 

organizaţia care a transferat riscul, în cazul în care 

riscul se materializează. 

 

Atenuarea riscurilor 

Aceasta este abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confrunta 

organizaţia. Opţiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că în timp ce organizaţia va 

continua să desfăşoare activităţile care generează riscuri, aceasta ia măsuri Raportate la această 

strategie de răspuns la risc celelalte strategii menţionate mai sus pot fi considerate ca fiind 

excepţii recurgându-se la ele numai atunci când riscurile nu pot fi controlate intern până la un 

nivel satisfăcător care nu periclitează realizarea obiectivelor.  

 

Tratarea situatiilor dificile 

Tratarea situaţiilor dificile constă în elaborarea unor planuri ce urmăresc diminuarea impactului 

în cazul în care riscul se materializează. Prin tratarea situaţiilor dificile se dă un răspuns la 

întrebarea: Ce facem dacă măsurile de control intern eşuează şi riscul se produce? 

 

Monitorizarea și evaluarea 

Sistemul de monitorizare şi evaluare al proiectului se regăseşte în coloanele din mijloc ale 

matricii logice. Aceste informaţii sunt un fel de schiţă pentru un plan de monitorizare şi evaluare, 

 

STRATEGII 

 Evitarea riscului (chiar renuntarea la 

proiect) 

 Reducerea riscului (balansarea 

efectelor negative) 

 Planuri de contingenţă (alternativa la 

planul de actiune al proiectului) 

 Transferarea riscului (asigurari) 

 Acceptarea riscului (costuri prea mari 

în bani sau timp – Nu se iau măsuri pe 

moment, dar se monitorizeaza 

permanent riscul respectiv) 
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pentru că răspunde la două dintre elementele esenţiale ale unui plan de monitorizare și evaluare, 

şi anume: ce urmăresc şi cum procedez pentru a afla ceea ce urmăresc. când voi culege datele 

 

La fiecare etapă se analizează următoarele aspecte: 

 Impact, adică dacă obiectivele pe care mi le-am propus au contribuit la atingerea 

situaţiei generale spre care am ţintit. 

 Eficacitate, adică dacă obiectivele pe care mi le-am propus au fost atinse şi 

potrivite.  

 Eficienţă - dacă resursele utilizate au meritat investiţia  

 Relevanţă - dacă activităţile pe care le propun chiar sunt necesare şi relevante. 

 

Strategia de 

intervenţie 

Indicatori obiectivi 

de măsurare 

Surse de verificare Riscuri 

Obiectiv general  

(Scop) 

Indicatori de impact 

 

Cu ce instrumente 

măsurăm impactul? 

 

Obiectiv(e) 

specific(e) 

Indicatori de 

eficacitate 

Cu ce instrumente 

măsurăm eficacitatea? 

 

Rezultate Indicatori de eficienţă 

 

Cu ce instrumente 

măsurăm eficienţa? 

 

Activităţi Relevanţă  

 

Deşi cunoaştem în linii mari care este scopul unei activităţi de monitorizare sau evaluare, pentru 

fiecare plan de acțiune/proiect în parte va trebui să determinăm în mod specific la ce ne foloseşte 

şi  cât de complex va fi sistemul de M&E.  

În această etapă vom răspunde la următoarele întrebări: 

Care sunt nevoile/motivele pentru care realizăm un sistem de monitorizare şi evaluare – ale 

noastre ca implementatori dar şi ale finanţatorului, partenerilor sau ale altor actori relevanţi 

pentru proiectul nostru? 

Câte resurse avem la dispoziţie pentru a face monitorizarea şi evaluarea proiectului: oameni, 

bani, timp? 

Cât de mult dorim să implicăm beneficiarii, partenerii în activitatea de monitorizare şi 

evaluare?  

Cât de detaliate ar trebui să fie informaţiile despre proiect – atât cele cantitative cât şi cele 

calitative? 

Aveţi cele mai potrivite persoane pentru fiecare componentă a monitorizării sau evaluarii? 



29 

Răspunsurile la aceste întrebări pot ghida mai departe paşii către un plan de monitorizare şi 

evaluare mai mult sau mai puţin sofisticat, mai scump sau  mai ieftin, mai uşor de realizat de 

către persoane fără experienţă sau care necesită expertiză din afara organizaţiei.   

 

În cazul monitorizării şi evaluării realizate pe principii participative se adaugă o altă dimensiune 

în privinţa capacităţilor de M&E, cea a partenerilor şi a actorilor cheie care participă la 

activitatea de M&E.  

 

Elementele care trebuie urmărite când planificăm monitorizarea și evaluarea (M&E): 

 

Condiţii La ce ne uitam? 

Capacitate de a 

asigura resurse 

umane 

Care sunt resursele umane existente în organizație sau la parteneri pentru 

a pune în practică  sistemul de M&E 

Ce fel de pregătire ar mai fi necesară? 

Ce consultanţă externă este necesar de abordat? 

Motivaţia 

personalului 

implicat în M&E 

Sunt responsabilităţile de M&E incluse în fişa postului pentru persoana 

care se ocupă de compomente ale M&E? 

Cum va fi încurajată reflecţia şi învăţarea în cadrul personalului, a 

partenerilor sau beneficiarilor proiectului? 

Structura 

organizatorică 

Va fi creată o unitate de M&E sau va fi împărţită responsabilitatea de 

M&E între diferite departamente? 

Câte persoane sunt implicate în M&E şi cine le coordonează? 

Cât de conectată este unitatea de M&E de management? 

Sistemul de 

management al 

informaţiei (MIS) 

Ce informaţie trebuie înregistrată şi păstrată, când, cum şi pentru cine? 

Ce nivel de evidenţa computerizată este necesar? 

Ce tip de expertiză este necesară pentru proiectarea sistemului de 

management al informaţiei? 

Resurse financiare Există un buget separat de M&E sau sunt alocate suficiente resurse? 
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3.3. Analiza de nevoi 

 

Metode de bază 

 Chestionare și cercetări 

 Interviuri semi structurate 

 Studii de caz 

 Observații directe 

 Analiza documentelor 

 

Metode de discuţie pentru grupuri 

 Focus Grup 

 SWOT 

 Sociodrame sau jocuri de rol 

 Brainstorming 

 

Metode de analiza în spațiu 

 Harți 

 Transect 

 Fotografii și video 

 

Metode de analiza în timp 

 Jurnale 

 Identificarea celei mai semnificative schimbări 

 Calendarul sezonier 

 

Metode de analiza a legăturilor și relațiilor 

 Harta minții 

 Diagrama Cauză-Efect 

 Cum le puteți folosi? 
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METODA CE ESTE CUM SE APLICĂ 

Chestionare și 

cercetări 

Obţinerea de date şi 

informaţii de la un 

număr mare de 

persoane, într-o formă 

structurată folosind 

anumite întrebări, 

astfel încât să permită 

analize statistice.  

 Stabiliţi formatul chestionarului sau al 

informaţiilor din cercetare; 

 Asiguraţi-vă că întrebările din chestionar sunt 

bine formulate şi că sunt cu adevărat utile; 

 Stabiliţi cine şi cât de multe persoane for fi 

chestionate şi cum anume se va administra 

chestionarul; 

 Testaţi chestionarul; 

 Aplicaţi chestionarele, colectaţi şi analizaţi 

informaţia. 

Interviuri 

semistructurate 

Obţinerea de 

informaţii de la o 

persoană sau un grup, 

folosind o serie de 

întrebări mai generale 

pentru a ghida 

conversaţia, dar lăsând 

totuşi discuţia liberă 

 Formulaţi un ghid de interviu cu întrebări 

deschise; 

 Stabiliţi cine şi câte persoane vor fi 

intervievate; 

 Testaţi ghidul de interviu; 

 Intervievaţi persoanele şi înregistraţi 

răspunsurile; 

 Analizaţi informaţiile obţinute. 

Studii de caz Pentru a documenta 

povestea unei 

persoane, locaţii, 

organizaţii implicată în 

derularea proiectului. 

Oferă latura umană în 

procesul de 

monitorizare şi 

evaluare. 

 Decideţi pe cine anume urmează să selectaţi 

pentru a face studiu de caz; 

 Stabiliţi cum obţineţi informaţii despre caz; 

 Realizati un ghid de observaţie sau de 

interviu; 

 Repetaţi discuţiile sau observaţile la intervale 

de timp care să permită identificarea 

schimbărilor.   

 

Observaţii 

directe 

Obţinerea de 

informaţii utile într-un 

timp scurt care să 

servească drept ipoteze 

de verificat ulterior. 

 Clarificaţi subiectului observaţiei şi 

informaţia pe care doriţi să o obţineţi; 

 Alegeţi un grup de observatori: fie din 

interiorul proiectului, fie din exterior şi daţi-le 

fişa de observaţie; 

 Colectaţi fişele de observaţie şi discutaţi cu 

observatorii informaţiile culese.  

Analiza 

documentelor 

Pentru a înţelege 

evoluţia şi performanţa 

de-a lungul timpului în 

cadrul unui proiect. 

Informaţia analizată se 

poate regăsi sub formă 

scrisă, eletronică, 

fotografii sau video. 

 Listaţi toate potenţialele surse de unde puteţi 

o anumită informaţie; 

 Alegeţi pe acelea care oferă cele mai utile 

informaţii într-un mod cât mai eficient din 

punct de vedere timp şi cost; 

 Colectaţi informaţia şi verificaţi dacă este la 

fel în mai multe documente.  
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3.4. Analiza și implicarea factorilor interesați 

Dezvoltarea unei capacitați de răspuns prompt și adecvat poate fi realizată prin colaborarea cu 

alte autorităţi (îndeosebi la nivel local) sau alte organizații ale societății civile cu implicare în 

domeniu, fiind pusă în discuție crearea de centre de comandă operațională, pentru fiecare situație 

de criză; se poate avea în vedere, printre altele, îmbunătățirea comunicării la nivel 

interinstituțional, central și local, probleme de organizare și delimitare competențe teritoriale etc. 

În acest sens, e de dorit cooperarea între instituții și organizații (crearea unei baze de date cu 

contacte, tel/e-mail, întâlniri periodice, mese rotunde, delegarea unui reprezentant pentru 

facilitarea comunicării interinstituționale), precum și a comunicării transparente a 

responsabilităților/activităților derulate de diverși actori în domeniu, cu menționarea unui minus 

principal al societății civile în ceea ce privește infrastructura și personalul de intervenție 24h/7 

zile și în situații de urgenta. Răspunsul furnizat depinde în mare măsura de informarea promptă a 

celor implicați cu privire la apariția  de situații de risc la frontiera, pentru apelarea la servicii 

generale de urgenta, precum cele legate de sănătatea publica: numărul celor sosiți, probleme de 

sănătate grave/urgențe până la prezentarea pacientului la urgențe, comunicarea prin interpret, 

actualizarea datelor personale ale pacientului în max. 24 ore de la luarea în evidența medicală 

(spre exemplu, pentru validarea foilor CPU în ceea ce privește naționalitatea, alte date de 

identificare). 

Implicarea mai multor actori relevanți și/sau disponibili poate atrage resurse complementare de 

intervenție și asistență, prin folosirea rețelelor dezvoltata te de către diverse organizații ale 

societății civile sau prin apartenența la organizații internaționale (spre exemplu, Federația de 

Cruce Roșie Internațională), posibilitatea de a constitui o hartă a resurselor disponibile la nivel 

național, care pot fi activate în situații de criza legate de imigrație într-un mod similar 

depozitelor si/sau spitalelor militare implementate în situații de criza deosebite. O astfel de 

acțiune ar presupune cunoașterea activităților specific derulate de către diverse organizații 

neguvernamentale și crearea cadrului care să asigure facilități organizațiilor furnizoare de sprijin 

umanitar în situații special, implicare și responsabilizare voluntari, colaboratori, donator etc. 

 Din perspectivă umanitară, este nevoie de implicare publică și privată, În timp ce din 

perspectivă socială și umanitară, s-a arătat că e binevenită implicarea societății civile în 
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activități de informare, asistență etc.; ONG-urile prezente au manifestat disponibilitatea 

lor de a se implica, inclusiv în mod voluntar, cu acceptul autorităților; un element care 

trebuie avut în vedere tine de limitele pe care fiecare ONG îl are în ceea ce privește 

asistența oferită. 

 Din punct de vedere al capacitații organizaționale, ONG-urile pot să susțină mai ușor 

asistența, oferind proceduri simplificate, mai multă flexibilitate și posibilitatea 

intervenției rapide, dacă este acceptata/reglementată implicarea lor (rolul societății civile 

și modul de cooperare cu instituțiile statului ar trebui stipulat mai detaliat, în afara 

protocoalelor de colaborare); Ar trebui identificate și implicate ONG-urile, care ar putea 

contribui la acoperirea nevoilor de bază, imediat după ce Poliția de Frontieră a efectuat 

intervenția specifică; S-a opinat faptul ca ar fi nevoie de asistență medicală/ materială/ 

socială din partea altor actori (DGASPC, alte autorități, societatea civila). 

 Este nevoie de colaborare pentru asigurarea și prevederea asigurării nevoilor de 

bază, în afara celor acoperite de către instituțiile statului, fiind remarcat spre exemplu 

faptul ca există resurse neutilizate eficient (ex. haine); în plus, în centrele de recepție, 

mâncarea e furnizată de instituțiile responsabile și, la solicitare, de ONG-uri (specificul 

cultural fiind un element crucial);  

 Ar trebui valorificata experiența Crucii Roșii în acordarea asistenței de urgență în 

general și domeniul specific al imigrației; Crucea Roșie are voluntari, însă aceștia sunt 

foarte tineri și insuficient pregătiți pentru lucrul cu migranți; totodată, ar putea contribui 

la restabilirea legăturilor de familie. 

Prezenta mai multor actori înseamnă totodată mobilizarea mai multor fonduri disponibile și 

apelarea la entități cu experiența în strângerea de fonduri, cu predilecție la nivelul societății 

civile, ținând cont și de o anumita independenta din punct de vedere teritorial a organizațiilor 

societății civile; unul dintre elementele care pot fi îmbunătățite este legat de prevederea la nivel 

de buget pentru anumite instituții cu competenta în domeniu a alocării de fonduri special 

destinate asistenței imigranților pentru asigurare hrană pe perioada activităților specifice, printre 

altele inclusiv prin includerea expresa a crizelor în domeniul imigrației în cadrul tipurilor de 

situații de urgenta si/sau înființarea unui fond în bugetele locale, alimentate prin transferuri de la 

bugetul de stat. În același timp, se pot folosi resurse umane mobilizate într-o perioada scurta de 

timp, cu pregătirea adecvata anterioara sau în funcție de amploarea crizei, pe parcursul acesteia, 

apelarea la voluntari pregătiți în baza unor protocoale internaționale de unele organizații etc. 
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 Soluțiile trebuie adaptate la nevoile grupului de migranți. Nevoile migranților sunt 

multiple, iar în raport cu acestea trebuie prevăzute servicii specializate și detalii privind 

acordarea lor;  Este necesară informarea migranților cu privire la drepturi și obligații; 

Sunt dificultăți de comunicare; Cele mai multe persoane sunt în tranzit, nu își doresc 

integrarea în România, dar cutumele culturale și diferențele religioase trebuie cunoscute 

și respectate, chiar dacă timpul de ședere e scurt; Este necesara prevederea accesului la 

imigranți,  la punctele de trecere a frontierei și transfer 

 E importată informarea și conștientizarea comunității locale. Se menționează că, din 

punct de vedere social, „nu suntem pregătiți pentru a primi afluxuri mari de migranți” 

(exemple bannere tematice rupte); Există prejudecăți. Este nevoie de măsuri de 

combatere a discriminării care să vizeze populația locală. Este provocator să te confrunți 

cu alte culturi, credințe, cu propriile prejudecăți față de persoana din fața ta; Sunt 

exemple în care comunitatea locală a manifestat reticență față de cele mai multe persoane 

sunt în tranzit, nu își doresc integrarea în România; 

 E recomandată participarea la programe pentru muncă, limbă, educație, integrare, igienă, 

inclusiv pentru copii – nerespectarea lor poate să conducă la sancțiuni; Economic și 

social a fost apreciată posibilitatea de a accesa locuri de muncă, servicii în comunitate; 

Din punct de vedere social trebuie remarcat avantajul demografic, în zonele în care 

populația e în scădere; 

 Respectarea legislației țării e importantă. Obligațiile migranților trebuie cunoscute de 

aceștia, programul din centre trebuie respectat; stabilite reguli de comunicare; 

Menționarea ordinii și siguranței în interiorul centrelor integrate reprezintă un aspect 

apreciat de participanți. 
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3.5. Participarea  

Un proces participativ poate ajuta la descătușarea energiilor latente ale organizațiilor și 

oamenilor și, de asemenea, poate contribui la atingerea scopului de a îndeplini un rezultat care nu 

s-ar fi putut realiza altfel la nivel de organizație sau la nivel de individ.  

Participarea: 

 include perspectivele relevante; 

 susține angajamentul persoanelor/organizațiilor; 

 asigură un dialog de calitate de către un moderator; 

 stabilește procesului de participare; 

 ajută oamenii să fie ascultați; 

 creează un mediu prielnic pentru învățare; 

 susține schimbarea socială. 

 

Nivele de participare 

Informare: Primul nivel de participare este cel în care gradul de participare a cetăţenilor atât la 

acţiune, cât şi la decizie este minim ei fiind informaţi de către iniţiator asupra deciziilor luate şi a 

acţiunilor care au fost, sunt şi/sau urmează a fi întreprinse. Difuzarea informaţiilor este o formã 

scăzută de participare, dar poate avea un impact pozitiv asupra rezultatelor proiectului în măsura 

în care acestea ajutã oamenii în procesul de înţelegere şi realizare mai bunã a sarcinilor lor. 

Consultare: în care iniţiatorul consultã cetăţenii (culege informaţii, opinii, propuneri, soluţii) 

asupra problemei şi acţiunilor ce urmează a fi implementate, dar decizia aparţine tot iniţiatorului. 

Aici existã o ocazie pentru oameni, în special pentru cei dezavantajaţi, sã interacţioneze şi sã 

ofere răspuns iniţiatorului, răspuns pe care acesta îl poate lua în considerare sau nu pentru 

reproiectarea şi implemetarea proiectului. 

Luarea deciziilor: descrie situaţia în care decizia asupra unei intervenţii locale aparţine 

cetăţenilor, iniţiatorul (organizaţie sau instituţie) implementând decizia adoptatã de cetăţeni. 
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Un nivel şi mai înalt al participării are loc atunci când oamenii, în special cei direct vizați au rol 

de luare a deciziilor în materie de acțiuni cu/pentru migranți în comunitatea/regiunea lor. 

Decizie şi acţiune: este acel nivel de participare în care cetăţenii nu numai cã decid ce trebuie 

făcut, dar şi acţionează în vederea implementării deciziei, iniţiatorul având doar rol de 

facilitator. Iniţiativa implicã o capacitate proactivă şi încrederea în forţele proprii.  

(Sursa: ARDC – Ghid de instruire şi Asistenţă Tehnică pentru ONG-uri, Bucureşti 2000) 

 

Procesele de participare ale cetățenilor/publicului larg sunt influențate de următoarele 

caracteristiți locale/regionale:  

 experienţa comunității/regiunii în participare  

 diminuarea resurselor în anumite zone, care duce la crearea zonelor defavorizate 

 viteza schimbărilor sociale 

 diversitate socială în comunităţi 

 diversitatea etnică a comunităţii 

 atitudinea față de diversitate, față de străini 

 nivele diferite de educaţie 

 existenţa unor reţele sociale bine formate şi concurente  

 impactul noilor tehnologii asupra comunităţii: internet 

 schimbările fundamentale în atitudinile publice şi valorile care promovează  participarea  

 intervenţia în comunitate prin alte metode, care duce la scăderea încrederii în iniţiator şi 

în proces 

 procese consultative fără multă creativitate, care aplică „reţete” de implicare publică  

(Sursa:  Connor, 1984; British Columbia, Ministry of Environment, Lands and Parks, 1994; 

Sarkissian, Walsh and Cook, eds., 1994, Casebook).  

 

Membrii comunităţii/regiunii pot fi stimulaţi să participe pozitiv şi eficient la acțiunile, serviciile 

care implică migranți în nevoie. Esenţial este de a găsi acele mijloace prin care necesităţile și 

motivele individuale sunt legate de obiectivele rețelei. Motivarea înseamnă a lega interesul 
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propriu al participanţilor de interesul colectiv, a-i face pe oameni să conştientizeze faptul ca îşi 

pot îmbunătăţii viata lucrând împreună. Oamenii participă într-un proiect atunci când sunt 

valorizaţi, când experienţa lor este utilizata și când vocea  lor este auzită. 

 

Ce determină o comunitate/o regiune să participe la dezvoltare? 

Ce motivează 

comunitatea 

Cum motivăm comunitatea 

 să vadă rezultatul Obiective concrete tangibile; acţiuni  simple chiar de la prima 

întâlnire; obiective cât mai diverse şi mai concrete; comunitatea 

tinde să-i urmeze pe lideri dacă vede că aceştia au succes. 

 să se  simtă 

capabilă 

Sărbătoriţi orice victorie; rememoraţi experienţe pozitive anterioare; 

obiective simple și concrete; cultivați încrederea în sine; construiți 

treptat din succes în succes, începeţi organizarea comunităţii în jurul 

unor nevoi tangibile, rezolvabile. 

 să se simtă 

responsabilă 

Conștientizați faptul că este problema tuturor și că stă în puterea lor 

de a o rezolva. Așteptând ca altcineva să intervină nu au nimic de 

câştigat. Încercând să schimbe ei lucrurile nu au nimic de pierdut. 

 posibilitatea de a 

elabora soluţii 

Lăsați în mâinile lor luarea deciziilor. Comunitatea/voluntarii/ 

organizațiile participă mai bine în acţiuni pe care le-au decis ei 

înşişi decât la acţiuni decise doar de un grup mic sau impus din 

exterior.  

 să aibă o viziune 

despre ceea ce ar 

putea să fie 

Extrapolaţi în timp orice succes din istoria comunitații, dați-le 

exemple palpabile din comunităţi cât mai apropiate geografic. 
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Abordări sau stiluri de facilitare 

ce demotivează oamenii: 

 întârzierea repetată la 

întâlnirile cu ei; 

 ridicarea tonului; 

 a face pe cineva nepriceput 

sau „prost”; 

 ocuparea a prea mult din 

timpul lor, 

 prea multă informaţie 

transferată deodată; 

 arătând neinteresat; 

 cicălind într-una; 

 citind de pe foi. 

 vorbind prea mult si fără 

substanţă   

 făcând promisiuni fără 

să te ţii de cuvânt 

 

 

Ce împiedică o comunitate/o regiune/ un individ să 

participe? 

Proiectele impuse (oamenii să se simtă doar 

instrumente într-un plan mai mare elaborat și decis de 

alţii)resurse inadecvate (abordarea de la început a unei 

probleme complexe care necesita timp mult și resurse 

considerabile demotivează 

comunitatea/regiunea/individul.  

Oamenii doresc rezultate vizibile cît mai rapide pentru 

a le spori încrederea). Facilitatorul trebuie să ajute 

rețeaua/comunitatea să gândească, să analizeze,  să 

decidă singură.  Pentru asta trebuie să se obişnuiască 

cu a le pune întrebări pentru a-i face să se gândească la 

problemele lor şi la ceea ce pot face singuri. Se pot 

folosi ca stimul: reprezentări vizuale, împărţirea pe 

grupuri, întrebări cheie, jocuri de rol, exerciţii de 

simulare. Important este ceea ce comunitatea cunoaşte, 

crede, înţelege şi face. Nu este important ce spune 

facilitatorul sau  face în timpul întâlnirilor, ci ceea ce 

comunitatea va face după întâlnire.  

 

Participarea voluntarilor tineri în activitățile comunitare 

De regulă, tinerii sunt primii care se implică în activități voluntare. Ei au entuziasmul, timpul, 

dorința de a face o lume mai bună în jurul lor, de a fi parte la o schimbare. Majoritatea 

voluntarilor filialelor de Cruce Roșie sunt tineri.  

Participarea tinerilor înseamnă provocarea schimbărilor, iar obstacolele sunt prezente în 

procesele de schimbare. Este important ca tinerii să înţeleagă acest lucru altfel vor fi dezamăgiţi 

şi frustraţi din cauza obstacolelor care apar în drumul spre obiectivele propuse. 
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4. Comunicarea 
 

 

Când cineva îţi vorbeşte, s-ar putea să-l 

asculţi cu atenţie, dar dacă nu arăţi acest 

lucru, vorbitorul nu are de unde să ştie dacă 

te gândeşti la ceea ce îţi spune.  

 

4.1. Ascultarea 

Există trei tipuri de ascultare: ascultarea de conţinut, ascultarea critică, ascultarea activă sau 

empatică. 

Ascultarea de conţinut 

Scopul este înţelegerea şi reţinerea informaţiei redate de un vorbitor. Datoria ascultătorului este 

să identifice punctele cheie ale mesajului şi să se concentreze asupra sumarului, concluziei, 

punctelor enumerate. Mental se formează o schiţă a ceea ce se spune vorbitorul.  

Nu are importanţă dacă ascultătorul este sau nu de acord, ci să înţeleagă mesajul transmis. 

Ascultarea critică 

Scopul este evaluarea mesajului la mai multe nivele:  

 logica argumentelor,  

 validitatea concluziilor,  

 implicaţiile mesajului pentru ascultător sau organizaţia din care provine 

 intenţiile şi motivele vorbitorului,  

Preluarea informaţiei şi evaluarea ei în acelaşi timp este o sarcină dificilă, deci indicaţia este ca 

judecarea mesajului să se facă la sfârşit. Ascultarea critică presupune interacţiune. De asemenea 

ascultătorul trebuie să evalueze şi să aibă în vedere şi credibilitatea vorbitorului. 
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Limbajul non verbal este esențial: intonație/ritm/intensitate, mimică, gesturi.  

Ascultarea activă sau empatică 

Scopul este înţelegerea sentimentelor, nevoilor şi dorinţelor vorbitorului astfel încât ascultătorul 

să poată aprecia punctul de vedere al vorbitorului indiferent de propriile convingeri. Ascultând 

activ sau empatic vorbitorul este ajutat să-şi exprime gândurile și sentimentele.  

Ascultă mesajul, nu-l judeca, lasă-l pe interlocutor să vorbească! 

Ascultarea este un proces în cinci paşi: 

1. Percepţia. Ascultarea mesajului la nivelul analizatorului auditiv şi luarea de notiţe. Receptarea 

poate fi blocată de zgomote interferenţiale sau neatenţie.  

2. Interpretarea. Decodificarea a ceea ce auzi. În timp ce ascultăm dăm sensuri  cuvintelor în 

concordanţă cu valorile, convingerile, ideile, aşteptările, nevoile proprii şi cu povestea ta 

personală. Dând atenţie replicilor nonverbale creşte acurateţea interpretării. 

3. Evaluarea. Formarea unei opinii despre mesaj. Selectarea informaţiilor relevante. Această 

etapă cere  efort, mai ales dacă mesajul este complex sau încărcat emoţional. Este de tentantă 

respingerea ideilor care provin de la persoane mai puţin plăcute şi acceptarea ideilor care provin 

de la  persoane carismatice. 

4. Reactualizarea. Selectarea unui mesaj pentru o folosire viitoare. Vorbitorii buni facilitează 

reactualizarea prin sumare şi concluzionări. 

5. Conexiunea inversă. Confirmarea mesajului prin una sau mai multe fraze-concluzie în funcţie 

de situaţie. Dacă se comunică într-un grup restrâns, răspunsul ia forma de feedback verbal. În 

cazul în care te afli în audienţă, răspunsul se poate manifesta sub formă de aplauze, zâmbet sau 

tăcere. Mai târziu poţi reacţiona la ce s-a spus. 
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Poţi semnala faptul că eşti interesat de ceea ce auzi: 

 Menţinând contactul vizual. În timp ce asculţi, trebuie să îl priveşti pe vorbitor direct în 

ochi. Oamenii simt că atunci când te uiţi la ei îi asculţi şi absorbi informaţiile pe care ţi le 

comunică. 

 Neîntrerupându-i pe vorbitori. Lasă-i pe ceilalţi să-şi termine fraza şi abţine-te să intervii 

la mijlocul acesteia, chiar dacă ţi se pare că ceea ce ai tu de spus este important sau mai 

interesant. Oamenii vor interpreta orice întrerupere ca pe o lipsă de interes și nu vor mai 

comunica deschis. 

 Încuviinţând. Dând din cap din când în când şi zâmbind, vei arăta că eşti pe aceeaşi lungime 

de undă cu vorbitorul. 

 Fiind atent. Oamenii interpretează gesturile mărunte ca răsucirea inelelor sau a ceasului de 

mână, fluieratul sau răsfoitul unor hârtii ca neatenţie, chiar dacă tu asculţi cu real interes ceea 

ce ţi se spune. 

 

Verificarea gradului de înțelegere a mesajului 

Poţi verifica dacă ai ascultat cum trebuie şi dacă ai recepţionat mesajul corect (mai ales la 

telefon): 

 Parafrazând mesajul. Te poţi asigura că ai înţeles bine mesajul reformulând ceea ce ai 

auzit. 

 Punând întrebări. Prin câteva întrebări plasate la momentul potrivit, nu numai că vei testa 

dacă ai înţeles bine ceea ce ţi s-a spus, dar vei comunica vorbitorului că îl asculţi activ. 

Prin aceste metode te asiguri că obţii informaţia corectă şi, în acelaşi timp, permiţi persoanei care 

vorbeşte să se concentreze asupra mesajului pe care încearcă să îl comunice. 
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Tipuri de reacții la ascultarea activă 

Tipuri Ideea de bază Scop Exemple 

1. ATENT Folosirea de mesaje 

nonverbale (priviri, 

expresia feţei, poziţii şi 

mişcări ale corpului) ptr. a 

arăta atenţia îndreptată 

asupra vorbitorului. 

A manifesta interes faţă 

de vorbitor şi mesajul 

său. 

Priviri, înclinări ale capului 

cu sens afirmativ, aşezarea 

cu faţa spre vorbitor. 

2. NEUTRU Folosirea de cuvinte 

neutre care nu exprimă 

nici acordul nici 

dezacordul cu vorbitorul. 

Încurajarea 

vorbitorului să 

continue să vorbească, 

fără a interveni. 

„Înţeleg” 

„Aha” 

„Interesant” 

3. REPETATIV Repetarea afirmativă a 

întregii sau ultimei părţi a 

propoziţiei finale a 

vorbitorului. 

Dovada că ascultatorul 

e foarte atent; Ajută 

vorbitorul să nu-şi 

piardă şirul gîndirii. 

Orice citat direct din ceea 

ce a spus vorbitorul.  

4. REZUMATIV Strângerea ideilor şi/ sau 

sentimentelor şi 

reafirmarea lor drept 

concluzii. 

Punct de control 

pentru discuţii viitoare; 

Pune în discuţie 

problema vorbitorului. 

„Astea sunt ideile de bază 

pe care le-ai exprimat…?“ 

„Dacă înţeleg bine…nu?“ 

5. PARAFRAZĂ Răspuns în ceea ce 

priveşte conţinutul şi 

părerile vorbitorului, 

expimat în cuvintele 

asculate. 

Arată că aţi înţeles atât 

ce a spus, cât şi ce a 

simţit vorbitorul. 

V: „Şedinţa asta a fost 

proastă.” 

A: „Eşti supărat de ceea ce 

s-a întîmplat în timpul 

şedinţei.” 

6. ÎNTREBĂRI Către cine? 

Ce? 

Când? 

Unde? 

Cum? 

Obţineți informaţii 

suplimentare. Ajută 

vorbitorul să cerceteze 

toate aspectele 

problemei respective. 

„Ce consecinţe crezi că ar 

putea avea?” 

„Cum reacţionează ceilalţi 

la această propunere?” 
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SFATURI UTILE 

 

 Formulaţi întrebările clar şi concis. Cu cât 

întrebarea este mai lungă cu atât este mai 

greu de urmărit. La întrebările scurte se 

răspunde mult mai uşor decât la cele lungi. 

 Nu puneţi mai multe întrebări deodată. 

Punând mai multe întrebări în acelaşi timp 

creaţi confuzii. Ascultătorii nu vor şti la care 

să răspundă mai întâi. 

 Lăsaţi o pauză după întrebare. Este nevoie de timp pentru formularea răspunsurilor şi pentru 

a se gândi puţin la ceea ce se va răspunde. Când o întrebare este urmată de un „timp de 

gândire” ascultătorii tind să evite să răspundă, tind să creadă că li se acordă timp pentru a-şi 

formula răspunsul. De asemenea, cei care tind să răspundă mai repede pot fi singurii care 

răspund la modul general. Dacă nu primiţi răspuns nu încercaţi să vă răspundeţi la propria 

întrebare, ci reformulaţi-o sau spuneţi ceva care să facă legătura cu o altă problemă care 

urmează a fi discutată. 

 Formulaţi mai curând întrebări deschise decât întrebări închise. Întrebările deschise 

încurajează răspunsurile şi încep cu „ce”, „de ce”, „cum”. Întrebările închise permit numai 

răspunsuri prin da sau nu şi sunt „încărcate”, „dirijate”, sau ameninţătoare. Tonul şi 

inflexiunile vocii pot indica faptul că vorbitorul are deja un răspuns la întrebare când de fapt 

nu este aşa. 
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4.2. Percepţia1. Factori care influenţează percepţiile  

 

Există mai mulţi factori care influenţează percepţiile noastre despre lumea din jur. 

  

Avem tendinţa de a filtra ceea ce vedem prin prisma experienţei noastre anterioare. Fiecare 

dintre noi duce cu el o valiză cu amintiri legate de imagini, sunete, mirosuri şi atingeri care, 

atunci când suntem confruntaţi cu o situaţie nouă, ne declanşează gânduri şi ne modelează 

percepţiile. Aceste percepţii senzoriale sunt legate de experienţe din trecut, cu oameni, locuri, 

forme, lumini şi umbre. Toate aceste amintiri sunt gata să ne activeze filtrele, să influenţeze ceea 

ce vedem, simţim, auzim şi experimentăm în acel moment.  

 

Cel de-al doilea factor care ne influenţează percepţiile este prima impresie. Primele impresii au 

un foarte mare impact asupra modului în care percepem lumea din acel moment înainte. De ce 

sunt atât de puternice? John Crawley crede că acestea: au o foarte mare greutate emoţională și ne 

forţează, în multe cazuri, să luăm decizii dure; şi sunt o modalitate de a face o situaţie 

nefamiliară mai familiară. Bine sau rău, modul în care percepem trecutul influenţează modul în 

care vedem viitorul, iar primele noastre impresii de multe ori stabilesc schema după care sunt 

asigurate percepţiile viitoare. 

 

Percepţiile noastre sunt influenţate şi de modul în care organizăm ceea ce vedem. Facem în 

mod constant legături între o imagine şi alta şi percepem atât imaginile cât şi conexiunea dintre 

ele ca fiind reale. De exemplu, cei mai mulţi dintre noi avem în minte imaginea unei persoane în 

uniformă, și o legăm de o anume semnificaţie şi un anume mod de comportament. Dacă 

experienţele noastre au fost negative, vom reactiona ca atare. De exemplu, chiar dacă avem 

nevoie de ajutor de la un poliţist, s-ar putea să nu-i cerem ajutorul din cauza unor experienţe 

trecute. Percepţiile noastre din experienţele trecute se organizează astfel încât să declanşeze 

comportamentul prezent. 

 

                                                 
1 Material preluat din Managementul Conflictelor, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Bucureşti, 2002 
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Dacă sunt reconfirmate, percepţiile noastre se transformă în stereotipuri, procese de 

generalizare caracteristicilor unui anumit grup de oameni, astfel încât îi vedem pe toţi 

reprezentanţii acelui grup ca având trăsături similare, de obicei negative. Acestea se transformă 

apoi în prejudecăţi, manifestate prin atitudini generale faţă de un anumit grup, sau tip de 

persoană pe baza unor cunoştinţe parţiale. Acestea sunt strâns legate de sentimente şi atitudini 

care au fost reconfirmate, de multe ori din copilărie, prin mesaje bazate pe percepţii negative şi 

emoţionale.  

 

Principalele avantaje ale unei comunicări eficiente sunt: 

 câştigi cooperarea celor din jurul tău; 

 dai naştere la mai puţine neînţelegeri; 

 descoperi că oamenii devin mai înţelegători; 

 eşti perceput ca fiind o persoană plăcută, pe care merită să o asculţi; 

 devii mai metodic; 

 îţi măreşti capacitatea de gândi mai clar. 

 

4.3. Comunicarea în echipă și în rețea 

O rețea poate fi percepută ca un grup de indivizi/ organizații care au obiective comune și sunt 

interdependenţi unul de altul. 

Avantaje ale lucrului în grupuri mici:  

 Există mai multă informaţie disponibiă; 

 Sugestii mai multe şi mai bune; 

 Se pot lua decizii mai bune și mai riscante (responsabilitatea este asumată de către mai mulţi 

indivizi); 

 Productivitatea este mai mare. 
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Dezavantaje  ale lucrului în grupuri mici: 

 Timpul mai lung necesar luării unei decizii; 

 Presiunea grupului (membrii cu autoritate sau cu personalitate mai puternică îşi impun 

punctul de vedere chiar dacă nu este cel mai potrivit); 

 Se poate ajunge în situaţia de a vorbi mai degrabă decât a acţiona. 

Cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească componenţii oricărei echipe: 

 Să înţeleagă dimensiunea responsabilităţii lor. 

 Atitudine cooperantă. 

 Să se formeze şi să se exprime ca experţi. 

 Să intervină în momente dificile, dar şi în acţiuni unde nu sunt nominalizaţi. 

 Conştinciozitate, punctualitate. 

Pentru buna funcţionare a unui grup, facilitatorul rețelei trebuie să fie atent la următoarele:  

 Să facă distincţia între problemele certe, probabile şi incerte (probleme incerte determină 

decizii incerte) – vezi secțiunea analiza riscurilor 

 Să se aştepte la o diversitate de opinii. 

 Adevărul nu stă în mod necesar de partea sa. 

 Să nu lege persoana de un punct de vedere (nici al său, nici al altcuiva) 

 Să acorde atenţie opiniilor  celorlalţi. 

 Să stimuleze participanţii să-şi expună punctul de vedere, să aducă argumente. 

 Să înţeleagă punctul de vedere al celorlalţi. 

 Să ceară părerea celorlalţi despre opiniile sale. 

 Să construiască pozitiv pe opiniile emise în discuţie. 

 Să fie obiectiv în discuţie. 

 Să nu fie critic (distructiv) în discuţie. 

 Să accentueze obiectivele generale. 

 Să nu ignore interesele personale (ale sale şi ale celorlalţi). 

 Să fie pregătit pentru situaţia în care discuţiile nu duc la un consens. 

 Să nu insiste excesiv în argumentaţia sa. 

 Să nu monopolizeze discuţiile. 
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 Să evite disputele personale. 

 Să pună în discuţie problemele esenţiale ale activităţii. 

 Să nu-i influenţeze pe alţii folosindu-şi  poziţia ierarhică. 

 Să fie animator al discuţiilor colective. 

 Să nu-şi piardă niciodată simţul umorului. 

 

Formarea echipei 

În viața fiecărei echipe/rețele există următoarele etape de viață: 

1. FORMAREA/ ETEROGENITATEA – păreri şi atitudini contradictorii. 

2. FURTUNA – Conflicte şi acţiuni divergente. 

3. NORMAREA/  CALMAREA – Distribuirea responsabilităţiilor. 

4. PERFORMANȚA ACOMODAREA - armonizarea acţiunilor – fiecare îşi execută rolul. 

 

Mijloace de acţiune în formarea şi consolidarea unei rețele/ echipe 

 Fixarea de standarde pentru teme, proceduri, abordări, valori. 

 Încurajare, aprecierea manifestă a contribuţiei, ideilor. 

 Mediu şi relaţii permisive. 

 Rezolvarea conflictelor. 

 Căutarea şi găsirea de alternative. 

 Atenuarea şi eliminarea stărilor şi sentimentelor negative. 

 Promovarea de atitudini pozitive. 

 Formarea şi întărirea coeziunii de grup. 

Negocierea 

Negocierea este un proces care implică un număr de paşi, şi abilităţi care ne ajută să fim eficienţi 

ca negociatori, ca factori de decizie şi ca persoane ce se implică în rezolvarea problemelor. În 

negociere, există următoarele principii: 
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 Bazaţi negocierea pe relaţii. Aceasta include înţelegerea stilurilor şi a nevoilor celorlalţi, a 

priorităţilor, motivaţiilor şi a intereselor lor.  

 Planificaţi- vă relaţiile. Acest principiu se bazează pe noţiunea de contacte şi formare de 

reţele în cadrul activităţilor noastre. Ne vom alege partenerii astfel încât să evităm pe cât 

posibil apariţia unor conflicte majore.   

  Fiţi deschişi la idei şi sugestii. În acest mod se reduce posiblitatea de a trage concluzii 

premature şi creşte posibilitatea de a se găsi opţiuni noi pe care nici o parte nu le-a văzut 

până acum în  timpul negocierii. 

 Acceptaţi legitimitatea poziţiei celeilalte părţi. Deşi interesele şi punctele de vedere ale 

celorlalţi pot părea inacceptabile în acest moment, ele sunt legitime. Acceptarea nu înseamnă 

a fi de acord. 

 Separaţi oamenii de problemă. Introducerea personalităţilor în procesul de negociere 

distruge regulile de bază,  

Există șase elemente principale după care se ghidează negociatorii. 

 Care sunt părerile lor despre lume? Aceste sunt credinţe adânc înrădăcinate, atitudini şi 

valori care rezultă din originile etnice şi culturale, din personalitatea şi din experienţa de 

viaţă. Cu cât aceste trăsături şi rădăcini sunt mai adânci, cu atât ele devin zone care nu se 

negociază.  

 Care sunt poziţiile lor? Care sunt cererile, doleanţele şi acuzaţiile din care derivă nevoia de 

negociere? Cu alte cuvinte poziţia iniţială este motivul de la care se porneşte conflictul.  

 Care sunt nevoile şi interesele lor?  Negociatorii eficienţi au abilitatea de a distinge între 

poziţii şi nevoi şi de a se concentra pe nevoi. Acestea include abilităţile de a descoperi 

probleme (primele foi ale verzei) şi de a pune întrebări de sondare, nu de acuzare. 

Recunoaşteţi poziţiile, dar exploraţi originile. 

 Ce fel de climat există între părţile în conflict? Furtunos, sau doar înnorat? De competiţie 

sau de colaborare? Începeţi prin examinarea sentimentelor proprii: cum vă simţiţi bine 

intrând în negocieri?  

 Doresc părţile să se implice în reformularea problemelor şi preocupărilor? Acesta este 

momentul în care cei în conflict cad de acord, explicit sau implicit, să treacă de la poziţii la 

nevoi şi să recunoască ocaziile de a se ajuta unii pe alţii în negociere. 
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Medierea 

Istoria medierii este bogată, lungă şi extinsă. Ea întretaie toate sectoarele de interacţiune socială 

în multe culturi şi ţări: educaţie, religie, relaţii angajatori-angajaţi, sisteme juridice, drept penal, 

familie, mediul înconjurător, comunităţi, cartiere şi toate nivelurile de guvernare. Chiar şi copii 

învaţă să devină mediatori pentru egalii lor, la şcoală şi la joacă. 

Medierea este intervenţia într-o dispută sau negociere a unei terţe părţi acceptate, imparţiale şi 

neutre care nu are putere de decizie autoritară, pentru a ajuta părţile în conflict să ajungă voluntar 

la o înţelegere reciproc avantajoasă. (Moore, 1986) 

Medierea include termenul de neutru sau neutralitate ca valoare cheie. Crucea Roșie ajunge în 

multe situații în rolul de mediator. În cazul migrației, Cruce Roșie nu va lua poziție politică, 

răspunzînd întrebării dacă migrația trebuie încurajată sau descurajată, ci va milita pentru 

drepturile celor aflați în suferință. De aceea un bun facilitator va trebuie să stăpânească abilitățile 

minime de mediator.  

Mediatorul eficient este:Empatic, respectat, ferm, imparţial, fără pasiune, confortabil în preajma 

emoţiilor, încrezător, înţelegător, conştient de sine, răbdător, bătăios dacă trebuie, flexibil, de 

încredere, atent, corect şi cu simţul umorului. 

Puncte cheie: 

 Medierea ca proces de rezolvare a diferenţelor şi conflictelor. 

 Medierea implică o terţă parte în conflict, acceptabilă pentru ambele părţi, imparţial şi 

neutru, care nu are putere de decizie formală. 

 Medierea nu este un instrument potrivit pentru orice conflict.  

 Mediatorii eficienţi au multe roluri de jucat pentru a-i ajuta pe alţii. 

 Medierea implică un proces structurat de ajutare a celorlalţi să verifice faptele, să 

împărtăşească sentimente, să facă schimb de percepţii şi idei şi să caute să ajungă la un 

acord. 
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Managementul conflictelor 

Conflictul apare când ideile, interesele sau comportamentul a doi sau mai mulţi indivizi din grup 

sunt opuse. Cel mai important este să înțelegem cauzele și natura conflictului. 

Conflictele rezultă cel mai des din următoarele motive: 

 Scopuri incompatibile 

 Informaţii greşite, lipsa de informaţii şi chiar modul în care interpretăm informaţia,  

 Diferenţe de valori, de la moduri de viaţă şi religie la ideologii politice ,Principii despre care 

credem că sunt corecte şi trebuie sprijinite,  

 Distribuţie inechitabilă, reală sau închipuită, a resurselor,  

 Nevoia de a „salva aparenţele”, 

 Putere, autoritate şi influenţă şi modul în care sunt folosite – abuzate, 

Există câteva stadii previzibile ale dezvoltării unui conflict. Dacă învăţăm să le identificăm, vom 

putea să tratăm conflictul înainte să devină necontrolabil.  

1. Anticiparea. Nu există conflict, dar scena a fost pregătită de o schimbare de politică sau 

de o decizie nepopulară. 

2. Diferenţe neexprimate. Tensiunile au început să se formeze, dar conflictul nu este încă 

deschis. Este ceea ce se numeşte conflict latent. 

3. Discuţii. Cei implicaţi încep să-şi facă auzite diferenţele, în special faţă de cei care 

gândesc la fel, fără a încerca să le identifice sau rezolve. Deocamdată nu există 

concentrare. 

4. Conflict deschis. Diferenţele sunt clare. Acestea sunt exprimate de gândirea polarizată: 

noi avem dreptate, ei nu. 

5. Conflict deschis neproductiv. Ambele părţi plonjează în apă. Rezultatul este văzut ca noi 

câştigăm, voi pierdeţi; îşi scot artileria grea şi se pregătesc să se distrugă.  

Unul dintre modurile de a înţelege conflictul este de a-l sparge în bucăţi. Iată câteva întrebări pe 

care le puteţi pune pentru a înţelege mai bine conflictul, înainte să vă apucaţi de rezolvarea lui. 
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 CINE are cel mai mult de pierdut, respectiv de câştigat dacă 

se continuă conflictul? 

 CINE are cel mai mult de pierdut, respectiv de câştigat prin 

rezolvarea conflictului? 

 CINE este în spatele conflictului? Prin aceasta se înţelege 

cineva care nu este implicat direct, dar furnizează muniţia, 

metaforic vorbind, deşi nu întotdeauna. 

 CARE este problema centrală care a provocat conflictul? Veţi realiza în curând că aceasta 

este foarte dificil de găsit sau de indica.  

 CARE ar fi consecinţele rezolvări conflictului? Ar fi pace şi linişte, dar cu ce preţ? Dacă 

recunoaştem că conflictul nu este întotdeauna rău, ce s-ar pierde prin rezolvarea lui? 

 CARE sunt aspectele culturale ale acestei situaţii, dacă există, pe care pur şi simplu nu le 

înţeleg? Cine mă poate ajuta? 

 CÂT a durat conflictul, când a început? Poate fi susţinut pe o perioadă mai lungă de timp, 

sau va muri sub propria greutate peste puţină vreme?  

 CUM se manifestă conflictul? Cadavre pe străzi? Comunicate de presă care denunţă cealată 

parte? Aluzii perfide la cealaltă parte în societate? Toate armele pe masă? 

 CÂND apare conflictul? Numai vinerea? După ploaie? TOT timpul? 

 UNDE apare?  

În funcţie de activitatea şi atitudinea de cooperare a oamenilor, putem identifica cinci strategii de 

management al conflictului: 

 Competiţia. Comportament asertiv, necooperant concentrat asupra preocupărilor personale în 

dauna celorlalţi. 

 Acomodarea. Comportament neasertiv, cooperant care neglijează nevoile personale pentru a 

satisface nevoile celorlalţi. 

 Evitarea. Comportament neasertiv, necooperant care nu urmăreşte nici interesele personale, 

nici pe cele ale altora. 

 Colaborarea. Comportament atât asertiv, cât şi cooperant care subliniază colaborarea cu 

cealaltă parte pentru a satisface atât preocupările voastre cât şi pe cele ale altora. 

 Compromisul. O poziţie intermediară între asertivitate şi cooperare, deseori considerată ca o 

tranşare a diferenţelor, căutând o poziţie rapidă de mijloc. 



52 

Există o tendinţă de a da valori acestor opţiuni, dar toate sunt folositoare în managementul 

dezacordurilor şi conflictelor.  

Gândiţi-vă la competiţie atunci când: 

 Trebuie să acţionaţi rapid, decisiv. 

 Trebuie implementată o acţiune nepopulară. 

 Ştiţi că aveţi dreptate. 

 Nu există alte opţiuni. 

 

Colaborarea  poate fi o soluţie atunci când: 

 Două minţi sunt mai bune decât una singură, iar rezultatele sunt mai bune prin intermediul 

muncii împreună. 

 Preocupările ambelor părţi sunt prea importante pentru a fi realizat un compromis. 

 Urmăriţi angajamentul tuturor celor implicaţi. 

 Vreţi să îmbunătăţiţi relaţiile de lucru. 

 Sunteţi în procesul de învăţare, adică doriţi să vă testaţi ipotezele şi să înţelegeţi punctele de 

vedere, ale altora şi ale voastre. 

Evitarea conflictului şi dezacordurilor este o idee bună atunci când: 

 Există alte probleme mai importante de luat în considerare. 

 Există o şansă mică de satisfacere a nevoilor şi preocupărilor. 

 Trebuie să lăsaţi cealaltă parte în conflict să se „răcorească”. 

 Aveţi nevoie de mai multă informaţie. 

 Alte persoane pot rezolva conflictul mai eficient. 

Încercaţi acomodarea în situaţiile în care: 

 Realizaţi că nu aveţi dreptate. 

 Problemele pot fi mai importante pentru alţii. 

 Vreţi să obţineţi sprijin pe viitor. 

Scopul de bază al 

managementului constructiv 

al conflictului este acela de a 

căuta rezolvări, de a atinge 

echilibrul între voi, ceilalţi, 

situaţie şi consecinţe. 
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 Vreţi să reduceţi pierderile. 

 Este importantă păstrarea armoniei. 

În fine, puteţi dori compromisul dacă: 

 Scopurile pe care le aveţi nu merită prea multă bătaie de cap. 

 Obţinerea unei soluţii interimare vă mai dă timp pentru a vă gândi la probleme complexe. 

 Este nevoie de o soluţie rapidă. 

Principii pentru rezolvarea constructivă a conflictelor 

Indiferent de contextul și variațiunile culturale în care apare conflictual, ajută mult în rezolvarea 

acestuia: 

 Percepţia clară şi judecata corectă. Clarificaţi ceea ce vedeţi, modul în care judecaţi şi cel în 

care reacţionaţi la oameni şi situaţii. Întrebarea cheie este: Ce se întâmplă? 

 Conştiinţa de sine şi controlul. Înţelegeţi-vă şi stăpâniţi-vă sentimentele şi comportamentul. 

Întrebaţi-vă: Ce simt în legătură cu asta? 

 Abilitatea de a analiza şi a pune în balanţă diferite puncte de vedere şi poziţii. Faceţi un pas 

înapoi, uitaţi-vă bine, întrebaţi-vă: Am o viziune completă şi corectă? 

 Deschidere faţă de alţii. Fiţi gata să răspundeţi pozitiv. 

 

4.4. Comunicarea interculturală 

Acţiunile noastre sunt influenţate de cultura 

în care trăim. Prin cultură înţelegem acele 

valori, presupuneri, norme şi comportamente 

care definesc modul în care răspundem 

diferitelor situaţii de viaţă în anumite medii. 

Aceste atribute pot foarte bine să fie diferite 

chiar în cadrul aceleiaşi comunităţi. 
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AFGANISTAN: 

 familia este cel mai important element al culturii afgane: barbații și femeile au roluri stabilite 

tradițional; 

 onoarea în cultura afgană definește reputația și valoarea unei persoane; când un grup 

acționează violent asupra altui grup, victimele sunt nevoite să răspundă determinând un cerc 

al violenței; 

 strângerea de mână, urmată de așezarea mâinii drepte în dreptul inimii, este forma cea mai 

obisnuita de salut; femeile și bărbații nu-si strâng mâinile, iar contactul vizual este evitat; 

 întru-un context social, un bărbat străin nu trebuie să inițieze o conversație cu o femeie și nu 

trebuie să întrebe un bărbat despre soția lui sau despre rudele acesteia; nu trebuie să fie 

singur în aceeași încăpere cu o femeie; daca se întâmpla, ușa încăperii trebuie să rămână 

deschisă; 

 tinerii se adresează vârstnicilor cu titlul, nu cu numele lor; 

 ospitalitatea este un aspect important în cultura afgană: de exemplu, dacă sunteți invitați la 

ceai, paharul va fi în permanență plin, iar când nu mai doriți, trebuie să acoperiți paharul cu 

mana, spunând „bus” (suficient); 

 Salutările se întâlnesc deseori între membrii aceleași sex; cu toate acestea atunci când este 

vorba de persoane care fac parte din clasa de mijloc, salutările pot fi și între sexe. 

INDIA 

 influențele hinduismului și tradiția sistemului de caste au creat o cultură ce pune accentul pe 

relații ierarhice stabilite; 

 indienii sunt mereu conștienți de ordinea socială și statutul lor; 

 toate relațiile implică ierarhii; 

 indienilor nu le place să exprime „nu”, fie verbal, fie non-verbal; 

 decât să dezamăgească, spunând că ceva nu este disponibil, indienii vor oferi răspunsul pe 

care ei cred ca vreți să îl auziți; 

 strângerea de mana este un lucru obișnuit, mai ales în marile orașe, printre cei mai educați 

care sunt obișnuiți cu străinii; 

 relațiile sunt construite pe încredere și respect reciproc; 

SFATURI PRACTICE 
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 indienii nu se confrunta. Rar nu sunt de acord deschis, deși aceasta începe să se schimbe în 

rândurile manageriale; 

 deciziile sunt luate de către persoana cu cea mai mare autoritate; 

 luarea deciziilor este un proces lent; 

 dacă vă pierdeți cumpătul, pierdeți și demonstrați că nu meritați respect și încredere. 

SRI LANKA 

 influențele budismului și hinduismului, precum și sistemul de caste au creat o cultură ce 

funcționează într-un sistem ierarhic; toate relațiile, fie ele în viața de familie sau la birou, 

implică, într-o oarecare măsura, ierarhii; acasă, patriarhul (tatăl sau cel mai bătrân bărbat din 

gospodărie), este considerat ca fiind liderul familiei. La birou, șeful/proprietarul este văzut ca 

sursa responsabilității finale în afaceri; 

 poate fi descris ca onoare sau demnitate personală, este foarte important pentru locuitorii din 

Sri Lanka; 

 respectul poate fi câștigat sau pierdut în situații sociale și este important să evitați ultima 

situație; 

 mulți locuitori din Sri Lanka nu se vor simți confortabil să ia decizii, din moment ce acest 

lucru poate duce la eșec, care apoi duce la pierderea respectului; 

 dacă sunt întrebați ceva al cărui răspuns este „nu”, mulți locuitori din Sri Lanka vor prefera 

să nu fie atât de tăioși și vor da un răspuns vag sau neutru pentru a evita să-și piardă 

respectul; 

 salutul tipic depinde de grupul etnic din care fac parte oamenii, dar ca și străin nu va fi de 

așteptat ca dumneavoastră să cunoașteți aceste diferențe; 

 strângerea de mână este cea mai comună formă de salut; 

 strângerile de mână sunt ferme; 

 bărbații pot da mâna cu alți bărbați, iar femeile cu alte femei 

 multe femei din Sri Lanka ar putea să nu vrea să dea mâna cu bărbații. Așteptați ca o femeie 

să întindă mâna; 

 menținerea respectului este importanta pentru comunicare; 

 nu puneți oamenii în situații incomode sau sub presiune; 

 nu criticați niciodată pe cineva. 
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IRAK 

 cel mai comun salut este strângerea de mânaâă, alături de contactul vizual și un zâmbet; 

 salutul standard arabic/islamic este „asalaamu alaikum” („pacea fie cu voi”), al cărui răspuns 

este „wa alaikum salaam” („și pacea fie cu voi”); 

 strângerile de mână pot fi destul de lungi; încercați să nu fiți primul care retrage mâna; 

 bărbații ar trebui să aștepte să vadă dacă femeile întind mâna; 

 nevoia de a salva aparentele și protejarea onoarei înseamnă că arătarea emoțiilor este văzută 

în mod negativ; 

 dacă trebuie să vă arătați dezaprobarea, este mai bine să o faceți într-o conversație între patru 

ochi, în liniște și cu tact; 

 întotdeauna țineți-vă de cuvânt; nu faceți o promisiune sau nu garantați ceva decât dacă vă 

puteți tine cuvântul; 

 daca vreți să vă arătați angajamentul față de ceva, dar nu vreți să faceți promisiuni, atunci 

folosiți termeni ca „Voi face tot ce pot”, „Vom vedea” sau termenul local „insha-Allah” („Cu 

voia lui Dumnezeu”). 

IRAN 

 este o țară musulmană, dar nu araba! A se evita total și/sau în public o asemănare/comparare, 

fie și din confuzie, între arabi și iranieni (persani) care este total nedorită/neavenită și cu 

posibile consecințe negative; 

 politețea iraniană („taarof”): un sistem de comunicare verbal și non-verbal; consideră 

politicos să protesteze în fața unor complimente, pentru a parea mai umili, mai vulnerabili în 

public; 

 stilul de comunicare tinde să fie indirect, iranienii considera nepoliticos să spună „nu” unor 

persoane pe care nu le cunosc prea bine, pentru a nu le rani sentimentele; 

 cetățenii străini trebuie să se conformeze, încă de la intrarea în Iran, regulilor de conduită și 

vestimentație stabilite de către autorități  

 cetățenii străini trebuie să respecte strict legislația locală în materia contactelor cu iranienii; 

 gesturile folosind degetele (de exemplu, OK cu degetul mare în sus) sunt considerate 

nepoliticoase; 

 la orice întâlnire se oferă ceai, ceea ce demonstrează ospitalitatea; nu e politicos să refuzi. 
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În cazul femeilor din Iran: 

 în public sunt interzise gesturile tandre între femei și barbații, excepție pot face doar cuplurile 

de soți, care însă sunt și ele legitimate pe stradă; contravenienții sunt pasibili de reținere, 

amendare și alte pedepse din partea „poliției de moravuri” care patrulează în permanență pe 

străzi; 

 barbații, cetățeni străini, să nu admire femeile pe stradă, să nu facă gesturi ce pot fi 

interpretate ca obscene; 

 în autobuzele pentru transport în comun, barbații stau în prima jumătate a vehiculului, iar 

femeile, separat, în a doua jumatate; 

 este interzis consumul de băuturi alcoolice; 

 serviciile de securitate locale monitorizează atent majoritatea contactelor străinilor cu 

autohtonii, în special pe cele din mediile intelectuale/universitare; 

 extrem de important pentru străin este faptul că trebuie să știe și, mai ales, să aplice 

obligativitatea de a nu întinde/strânge mâna unei femei; 

 femeia, cetățean străin, va vedea ca un iranian nu-i va întinde niciodată mâna. 

LIBIA 

 Întâlnirea și salutul: 

 saluturile sunt entuziaste și calde, strângerile de mână pot fi lungi și pot fi prelungite atât 

timp cât durează amabilitatile; 

 zâmbetul și contactul vizual direct este important, deși contactul vizual ar trebui să fie 

intermitent și nu constant; 

 barbații dau mâna. Un bărbat trebuie să aștepte ca o femeie să întindă prima mâna. 

 Relațiile și comunicarea: 

 pe cine cunosti este mai important decât ceea ce stii, de aceea este important să 

socializezi și să cultivi o serie de prietenii care te pot ajuta să treci de birocrație. 

 

 Negocierile: 
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 nu criticați pe nimeni în public; 

 libienii pot fi negociatori precauți și puternici. așteptați-vă la o negociere corectă; 

 tareori văd libienii o ofertă ca fiind finală; deciziile se iau încet; 

 nu folosiți tactici de înaltă presiune, deoarece vor lucra împotriva dumneavoastră. 

Gestionarea migraţiei nu se limitează doar la regularizarea şi controlul fluxurilor de migranţi, ci 

presupune considerarea implicaţiilor integrării noilor veniţi în comunitate şi crearea şi dezvoltarea 

de mecanisme efective de gestionare a diversităţii în comunităţile de inserţie. Trebuie identificate 

măsuri care să faciliteze protejarea şi exprimarea valorilor, tradiţiilor şi culturii grupurilor de 

imigranţi, ca mecanisme care să contribuie la managementul diversității. 

 

 

5. Principii orizontale 
 

5.1.  Dezvoltarea durabilă  
 

În a doua jumătate a secolului trecut au apărut primele preocupări la nivel de politici publice care 

vizează utilizarea rațională a resurselor Terrei. În prezent sunt tot mai multe state care au început 

să manifeste o preocupare pentru modul în care sunt gestionate resursele și proiectate activitățile 

social-economice.  

În 1972 a avut loc prima mare manifestare globală – Conferința Națiunilor Unite de la 

Stockholm – dedicată dezvoltării durabile, iar în 1986 Națiunile Unite au înființat Comisia 

mondială de mediu și dezvoltare. Această Comisie a subliniat existența a două mari categorii de 

probleme: pe de o parte, dezvoltarea nu trebuie să mai fie evaluată doar în termeni de profituri 

mari și standarde mai înalte de trai pentru un mic procent din populație, ci creșterea nivelului de 

trai al tuturor și, pe de altă parte, dezvoltarea ar trebui să se petreacă fără distrugerea sau 

folosirea fără chibzuință a resurselor naturale și fără să polueze. Comisia a formulat și cea mai 

cunoscută definiție a dezvoltării durabile: 

 

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.  
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În 1985 a fost descoperită gaura în stratul de ozon al Terrei ceea ce a adăugat o ilustrare cu 

deosebită forță dramatică a conceptelor deja formulate și a motivat organizarea de către Națiunile  

Unite a unei alte conferințe internaționale la Rio de Janeiro în 1992. Cu acest prilej a intrat în 

circulație internațională sintagma „dezvoltare durabilă”. În ultimele decenii sintagma s-a 

îmbogățit: relației omului cu natura, protecția mediului, i s-au adăugat semnificații referitoare la 

felul în care oamenii se raportează între ei. Deciziile economice cu efecte distrugătoare pentru 

natură sunt, în cea mai mare parte, luate de persoane care au ca țel prioritar dezvoltarea propriilor 

lor afaceri ignorând sau desconsiderând impactul dezastruos pe care afacerea lor îl poate avea 

asupra comunităților de oameni afectate de distrugerea naturii. Prin urmare, e nevoie ca oamenii 

să ia în calcul existența semenilor lor atunci când își proiectează dezvoltarea. Criteriile general 

acceptate atunci când vorbim despre grija față de semenii noștri sunt grupate sub denumirea de 

„drepturi fundamentale ale omului”. Așadar, pentru a deveni „durabilă”, dezvoltarea trebuie să 

țină cont atât de natură cât și de drepturile fundamentale ale omului.  

 

 Principiile dezvoltării durabile sunt enunţate în 1992, în Declaraţia de la Rio asupra Mediului 

şi Dezvoltării (http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/concepte-si-principii-

de-dezvoltare-durabila/) 

 

 Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948 

(http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Om

ului.pdf) 

 

 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/concepte-si-principii-de-dezvoltare-durabila/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/concepte-si-principii-de-dezvoltare-durabila/
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf
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Politicile dezvoltării durabile 

 

România, ca țară membră a Uniunii Europene, își asumă Strategia UE pentru Dezvoltare 

Durabilă prin Strategia Națională în domeniu și, implicit, cele patru obiective cheie ale acesteia:  

 „Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de 

impactul negativ asupra mediului; 

 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii 

culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel; 

 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru 

asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine 

plătite; 

 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor 

democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării 

durabile pretutindeni în lume”2. 

Guvernul României și-a definit obiective naționale pentru a le atinge pe cele stabilite la nivel 

european. Până în 2030, România își propune, pentru asigurarea echității și coeziunii sociale: 

 „Reducerea ratei sărăciei la un nivel comparabil cu media UE din acel an; 

 Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor şi rezidenţilor la servicii de sănătate, educaţie şi 

sociale de calitate;  

 Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor persoanelor pe piaţa muncii;  

 Cuprinderea tuturor persoanelor apte de muncă în sistemul de educaţie şi formare 

profesională continuă, inclusiv a celor în vârstă de peste 50 ani”3. 

Sintagma „dezvoltare durabilă” a apărut ca o reacție de îngrijorare la abuzurile comise de om 

asupra mediului natural. Azi, dezvoltarea durabilă a ajuns să capete noi sensuri, pentru a 

                                                 
2 Guvernul României, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 

Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, 

Orizonturi 2013-2020-2030, București, 2008 
3 ibidem 
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cuprinde necesitatea transformării societății în sensul redefinirii raporturilor dintre oameni. Nu se 

poate vorbi despre comportamente responsabile în raport cu resursele naturale, poluarea, 

patrimoniul cultural, schimbările climatice, criza de apă, seceta, deșertificarea, deșeurile, 

pierderea biodiversității, creșterea populației, sărăcia, migrația etc. decât dacă societatea va 

promova la nivel global principiul solidarității umane.   

Una dintre condițiile reușitei acțiunilor de conservare a naturii este participarea actorilor ce 

trăiesc în contact direct cu ecosistemele Directiva 2004/35/CE prevede norme în temeiul 

principiului „poluatorul plătește”, acest lucru însemnând că o companie care cauzează daune 

mediului înconjurător este răspunzătoare pentru acestea și trebuie să ia măsurile de reparare sau 

de prevenire necesare și să suporte toate costurile aferente. Directiva definește daunele aduse 

mediului ca fiind: 

 daune cu efecte negative grave asupra stării ecologice a resurselor de apă, astfel cum sunt 

definite acestea de Directiva UE privind apa și de Directiva privind strategia pentru 

mediul marin;  

 daune aduse solului care creează un risc semnificativ pentru sănătatea umană;  

 daune aduse speciilor și habitatelor naturale protejate cu efecte negative asupra stării de 

conservare, astfel cum este definită aceasta în Directiva privind conservarea păsărilor 

sălbatice și Directiva privind habitatele naturale.  

 

Definiția include eliminarea de substanțe poluante în aer (deoarece acest lucru afectează starea 

solului sau a apei), deversarea de asemenea substanțe în apele interioare de suprafață și în apele 

subterane, precum și orice diseminare deliberată în mediu a organismelor modificate genetic în 

sensul Directivei 2001/18/CE. 

 

Utilizarea eficientă a resurselor și adaptarea la schimbările climatice 

Eficiența utilizării resurselor este o componentă esențială a programului Europa 2020, strategia 

UE pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă pe următorii zece ani. 

Strategia vizează să încurajeze o creștere economică inteligentă (bazată pe cunoaștere și 

inovare), sustenabilă (creșterea bazată pe principii ecologice va fi mai sustenabilă pe termen 

lung) și favorabilă incluziunii (nivelurile ridicate de ocupare a forței de muncă asigură o 
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coeziune socială și teritorială îmbunătățită). Cele șapte obiective principale ale strategiei prevăd 

o utilizare mai eficientă a resurselor în Europa, care asigură un cadru de acțiune pe termen lung, 

susținând programe politice pentru mediu și schimbări climatice, energie, transport, industrie, 

agricultură, pescuit și dezvoltare regională. Scopul este acela de a crește siguranța investițiilor și 

a inovării și de a crea oportunități pentru o creștere economică sustenabilă, asigurându-ne că 

toate domeniile de acțiune relevante iau în calcul, în mod coerent, eficiența utilizării resurselor.4 

Amprenta ecologică este impactul pe care existenţa şi activităţile oamenilor îl exercită asupra 

ecosistemelor. Ea poate fi estimată pe baza unor serii de parametrii asupra nevoilor oamenilor, 

precum: hrană, adăpost, mobilitate, bunuri şi servicii. Orice persoană îşi poate estima propria 

amprentă ecologică prin algoritmi tipici de consum. Calculul se poate face printr-un chestionar 

aflat pe pagina de internet a Fondului Mondial pentru Natură – WWF: 

http://footprint.wwf.org.uk. Amprenta ecologică se aplica atât persoanelor, cât și bunurilor și 

serviciilor, organizațiilor, evenimentelor și proiectelor, dar și a sectoarelor industriale, 

comunităților și statelor lumii. 

 

Reziliența la dezastre 

 

În 1999, Organizația Națiunilor Unite a adoptat o strategie internațională pentru reducerea 

dezastrelor, înființând Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru reducerea riscurilor de 

dezastre (UNISDR), pentru a servi drept secretariat. Cadrul de la Sendai pentru reducerea 

riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030 reprezintă ultima actualizare a acestei strategii. 

Acest cadru stabilește șapte obiective globale – reducerea numărului de victime, a impactului 

uman, a pierderilor economice și a daunelor cauzate de catastrofele naturale, precum și 

consolidarea cooperării internaționale, îmbunătățirea informării în materie și sporirea numărului 

strategiilor naționale și locale de reducere a riscului de dezastre. Abordarea UE în materie de 

reziliență se concentrează în principal pe persoanele cele mai vulnerabile, cele mai sărace și pe 

populațiile cele mai marginalizate, care sunt cele mai expuse la riscuri, în special la dezastre 

naturale, și care dispun de o protecție precară. Abordare pe termen lung a rezilienței vizează 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/factsheet_ro.pdf 

http://footprint.wwf.org.uk/
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cauzele de bază ale riscului de vulnerabilitate și urmărește să reducă semnificativ factorii de risc. 

5 

Noua agendă 2030 a Organizației Națiunilor Unite recunoaște contribuția pozitivă a migranților 

și rolul fundamental al migrației în procesul de dezvoltare durabilă. Migrația și mobilitatea 

umană sunt incluse în patru din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, corectând astfel absența 

acestora din setul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, adoptate în 2000.  

 

5.2. Egalitatea de șanse și de gen 

 

Începând cu anii ’60 au apărut, în Statele 

Unite, măsuri de corectare ale unor 

„inegalități de șanse” întreținute istoric. 

Mișcările feministe au atacat mentalitățile 

discriminatorii care le blocau accesul egal 

la educație, la viață politică – deci la 

decizii în societate - și la piața muncii. Și 

populația afro-americană a declanșat, în 

aceeași perioadă, amplele mișcări destinate 

recuperării uriașelor decalaje de acces la 

resursele societății. Măsurile adoptate au 

inclus, între altele, principiul 

tratamentului egal, nediscriminatoriu, din 

partea factorilor de putere și măsurile 

afirmative. Tratamentul egal din partea 

factorilor de putere a fost introdus în 

legislația SUA în 1961, apoi în 1964 prin 

Civil Rights Act și concret, însemna că: niciun angajator nu avea dreptul să excludă pe cineva pe 

motive rasiale, religioase etc.; unitățile de învățământ erau obligate să admită pe oricine, 

indiferent de rasă, religie 

                                                 
5 Conferința Organizației Națiunilor Unite și Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali, în perspectiva 

Zilei internaționale pentru reducerea riscurilor de dezastre, octombrie 2017. 

Egalitatea de şanse presupune asigurarea 

participării depline a fiecărei persoane la 

viaţa economică şi socială, fără deosebire 

de origine etnică, sex, religie, vârstă, 

dizabilităţi sau orientare sexuală. Se are în 

vedere luarea în considerare a capacităţilor, 

nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale 

persoanelor de gen masculin şi, respectiv, 

feminin şi tratamentul egal al acestora.  

 



64 

Înțelegem prin șansă o situație favorabilă, un prilej, o oportunitate. Astfel, egalitatea înseamnă că 

indivizii au șanse egale de acces la ceea ce își doresc: loc de muncă, profesie, statut decizional și 

economic. Egalitate de șanse are sensul de a crea acces mai mare pentru grupurile vulnerabile 

(care întâmpină greutăți ca să acceadă) la: 

 servicii sanitare, 

 educație, 

 locuințe, 

 locuri de muncă, 

 dreptul la vot, 

 participarea în luarea deciziilor. 

 

Acest acces nu poate fi îngrădit, sub nicio formă, pe baza poziției sociale, clasei, sexului, 

apartenenței confesionale, etniei sau dizabilității.  

 În România, termenul de acțiune afirmativă a fost tradus și răspândit sub forma 

„discriminării pozitive”. Discriminarea pozitivă este terminologia utilizată de oponenții 

măsurilor afirmative, care consideră că aceste măsuri sunt discriminatorii pozitiv pentru 

indivizii vulnerabili, în detrimentul celorlalți indivizi. 

Pentru a înțelege accepțiunea comună despre „șanse egale” se face trimitere la condițiile de 

start din atletism: toată lumea este aliniată și pornește deodată la același semnal. Prin 

extindere, pare normal ca aceeași condiție să fie impusă tuturor celor care aspiră către un 

anume obiectiv în viața reală. Aceste situații sunt, într-adevăr, relevante pentru conceptul de 

egalitate. Însă termenul de „șansă” are o accepțiune care este diferită de interpretarea de mai 

sus. Este vorba despre o oportunitate, un prilej, o situație favorabilă de acces la o situație 

dorită - un loc de muncă, o profesie, statut economic, asistență medicală, educație, vot etc. 

Deci comparația cu concursul de atletism nu se aplică în cazul „egalității de șansă”. În acest 

caz, egalitatea nu se măsoară la start, ci la sosire. Iar sosirea înseamnă anumite destinații, 

respectiv acelea la care toți oamenii trebuie să aibă acces – sănătate, educație, loc de muncă, 

locuință, drept de vot.  

Această repoziționare este înțeleasă mult mai ușor de către cei care au înfruntat obstacole 

create sau acceptate de societate – persoanele vulnerabile la discriminare. Pentru o persoană 

cu dizabilități motorii, absența egalității de șanse înseamnă uneori ceva revoltător de simplu: 

să nu poți intra la facultate nu pentru că nu ai trecut examenul de admitere, ci pentru că nu poți 

urca treptele clădirii în care se țin cursurile. Alteori, obstacolul este atât de adânc înrădăcinat 
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în mentalitatea oamenilor, încât pare natural: e o opinie de bun simț să consideri că un copil cu 

sindrom Down nu are de ce să aspire la terminarea liceului; da, dar că există cazuri care 

demonstrează că o asemenea așteptare este infirmată de realitate. Dacă persoanele „tipice”6 își 

schimbă percepția și privesc o persoană cu o dizabilitate – de exemplu cu sindrom Down – ca 

pe o persoană ale cărei performanțe depind de resursele proprii în interacțiune cu competențele 

educatorilor, atunci acestea nu vor fi aprioric abandonate ca „fără șansă” ci vor fi susținute 

până acolo unde se poate. Asta oferă șansa unei existențe cu un grad de autonomie cu 

certitudine mai ridicat decât în varianta condamnării apriorice. Iar autonomie înseamnă – din 

perspectiva mai pragmatică a societății – o persoană care nu mai depinde în aceeași măsură de 

asistența social. 

Egalitatea de gen. Sunt două perspective teoretice asupra identității de gen: 

 

Perspectiva biologică – genul este un dat biologic și o programare în evoluția socială a 

persoanei. Acest dat creează premisele pentru poziția ierarhică, diviziunea muncii, tot așa cum 

le creează pe cele reproductive sau hormonale. 

 

Perspectiva culturală – sexul biologic este un dat, însă genul este o latură socială. 

„Identitatea de gen, relaţiile intra şi inter-genuri se produc pe parcursul unui proces 

continuu şi laborios de comunicare şi de negociere socială” (Lucian Voinea, 2004). 

Identitatea de gen a copilului se construiește în școală prin raportarea la colegi și profesori și 

cu influențarea ei de stereotipurile de gen din partea colegilor și profesorilor.  

 

Genul social este definit ca diferenţele psihologice, sociale şi culturale dintre femei şi bărbaţi, 

spre deosebire de sex care reprezintă diferenţele biologice şi anatomice dintre femei şi bărbaţi. 

Cu alte cuvinte, genul se referă la ceea ce este feminitate şi masculinitate (definite cultural), în 

timp ce sexul se referă la femeiesc şi bărbătesc (definite biologic). Caracteristicile legate de 

sex sunt dobândite prin naştere, înnăscute, iar cele de gen sunt dobândite prin socializare. 

Caracteristici de gen legate de feminitate: tandreţe, dezvoltarea afectivităţii, dependenţa, 

incapacitatea de a lua decizii etc. Caracteristici de gen ale masculinităţii: independenţa, 

raţionalitate, agresivitate etc.7 

                                                 
 
7Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
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Mișcarea de promovare a drepturilor femeii a început cu demonstrația inegalității de statut și 

de șanse între femeie și bărbat: limitarea dreptului la vot pentru femei, limitarea dreptului la 

educație, limitarea drepturi la a avea loc de muncă, limitarea accesului la anumite locuri de 

muncă.  

 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei vizează eliminarea 

discriminării directe şi indirecte după criteriul sex, în toate sferele vieţii publice. Legea 

definește egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi ca luarea în considerare a capacităţilor, a 

nevoilor şi a aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex feminin şi, respectiv, masculin, şi 

tratamentul egal al acestora. 

Legislaţia României garantează drepturile egale ale cetăţenilor de a participa la viaţa 

economică şi socială, de a se pregăti şi forma într-o anumită profesie, de a se angaja, promova 

şi participa la distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protecţie socială în anumite situaţii.  

A trata două persoane în mod egal nu înseamnă a le trata la fel. Egalitatea de şanse 

înseamnă să ții cont de contextul specific în care se află o persoană şi să permiţi fiecăreia să 

îşi folosească întregul potenţial, fără a-i impune limitări care nu sunt întotdeauna specifice 

persoanei sale. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene regrupează într-un text unic, pentru 

prima oară în istoria UE, ansamblul drepturilor civice, politice, economice şi sociale ale 

cetăţenilor europeni şi ale tuturor persoanelor ce trăiesc pe teritoriul Uniunii. Drepturile sunt 

repartizate în şase mari categorii – Demnitatea, Libertatea, Egalitatea, Solidaritatea, 

Drepturile Cetăţenilor, Justiţia). 

„Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, 

egalităţii şi solidarităţii; aceasta se întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept. 

Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un 

spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”. 
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Stereotipul 

Stereotipul este un proces cognitiv care se referă la o „scurtătură”, o soluție de simplificare a 

cunoașterii prin apelul la soluții prefabricate, la „etichete”.  

 

Utilizarea fără discernământ al stereotipurilor poate duce la prejudecăți și ulterior, la 

discriminare față de un grup religios, etnic, de sex, orientare sexuală etc. Stereotipurile le 

întâlnim şi referitor la persoanele în vârstă, persoanele tinere, persoanele care aparţin unei 

anumite rase, etnii, au o anumită naţionalitate, persoane cu dizabilităţi, persoane cu orientări 

sexuale diferite etc.  

De pildă, un alt stereotip larg cunoscut este cel care face trimitere la imaginea populației 

afroamericane din Statele Unite. Populația „albilor” din America de Nord îi considera pe 

„negri” ca fiindu-le inferiori atât biologic, cât și intelectual – o teorie care definește rasismul. 

Pentru combaterea lui, în Statele Unite au acționat asociații ale comunităților afroamericane 

susținute de politicieni, artiști, instituții culturale, sportivi etc.  

 

Stereotipul cultural apare când subiectul stereotipului sunt grupurile de oameni. Acesta este 

o „imagine” pe care un grup de persoane o are despre un alt grup de persoane. Percepția are 

particularitatea că este extrem de simplificată, caricaturală și că este atribuită fără discriminare 

tuturor membrilor grupului la care se referă. „Victime” ale stereotipurilor culturale pot fi toți 

membrii unor grupuri identificate pe criterii etnice, rasiale, de gen, vârstă, profesie etc.  

 

Forma tipică de exprimare a stereotipurilor are o structură de genul „polițiștii sunt...”, 

„bulgarii sunt...”, „femeile sunt...”, „ungurii sunt...”, „țiganii sunt...” și urmează, unul sau 

câteva epitete. Stereotipurile nu sunt doar negative: de exemplu românii îi consideră pe 

germani ca fiind „corecți, punctuali, ordonați, disciplinați”. Atunci când este vorba despre 

stereotipuri fixate atitudinal cu intensitatea celor prezentate mai sus, se poate vorbi despre o 

caracteristică definitorie a unei societăți într-o anume perioadă a existenței acesteia.  O 

asemenea particularitate culturală se manifestă prin mentalitate – modul particular de gândire 

al unui individ sau grup de persoane. Intervenția asupra mentalității pentru a o modifica poate 

să presupună mobilizarea unui număr considerabil de actori și instrumente.  
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Stereotipurile 

 pot limita, de foarte timpuriu, dezvoltarea potenţialului; 

 pot pre-scrie scenariul de viaţă – influenţează alegerile şi comportamentele din viaţa 

personală şi profesională; 

 determină opinii prefabricate și judecăți eronate prin prisma acestora, fără a ţine cont de 

diferenţele individuale; 

 duc la situaţia de a discrimina sau de a fi discriminat/ă în diverse contexte din viaţa 

personală, socială, profesională, cu consecinţe şi impact negativ pe termen lung. 

 

Stereotipurile, ca fenomen social, contribuie la educarea şi integrarea indivizilor, înlesnind 

cunoaşterea valorilor, normelor sociale, „semnalându-le tipuri de comportament care să le 

aducă acceptarea într-un grup social”8. Stereotipurile „pot funcţiona atât pentru a reflecta, cât 

şi pentru a construi valori culturale: ele pot reflecta valorile grupurilor puternice din societate, 

dar reflexia în sine poate să se cimenteze până într-acolo încât să devină normă pentru toţi”9. 

Stereotipurile de gen sunt „imagini unilaterale și exagerate” atât ale bărbaților, cât și ale 

femeilor, folosite repetat în practicile vieții cotidiene, „operând simplificări larg acceptate”10 

Studiile au discutat problema identităţii şi măsura în care genul individului are un rol în 

formarea acesteia, la fel și apartenența la un anumit grup etnic, religios etc. De asemenea, 

studiile feministe au impus sintagma stereotipuri de gen pentru a desemna „convingerile, 

ideile, credinţele pe care le au oamenii dintr-o societate în privinţa atributelor şi aşteptărilor 

comportamentale ale bărbaţilor şi femeilor”11.  

Aceste stereotipuri de gen se referă, în principal, la rolurile atribuite fiecărui sex de către 

societate: bărbaţi puternici, capabili, implicaţi, activi; şi femei sensibile, limitate, subordonate, 

pasive. Pe scurt, stereotipurile de gen sunt credinţe şi convingeri despre ce înseamnă să fii 

femeie şi ce înseamnă să fii bărbat. Ele reprezintă un fel de „manuale” despre femei şi bărbaţi, 

care ne pot oferi indicaţii despre cine suntem şi despre cine sunt persoanele de alt sex, despre 

cum și cât gândim, cum cât și ce simţim, cum ne împrietenim, cum iubim, pe cine iubim, cum 

                                                 
8 Costin Popescu, Introducere în publicitate, Editura Universitatii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, p.9 
9 Angela Goddard, trad. Bianca Pop; Albert Borbely, Limbajul publicităţii, editura Polirom, Iaşi, 2002, p.13. 
10 Gordon Marshall (Ed.), Oxford Dicționar de sociologie, București: Univers Enciclopedic, 2004, p. 587. 
11 Laura Grunberg şi Mihaela Miroiu (coord.), Gen şi societate, Editura Alternative, Bucureşti, 1997, p.88 
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seducem, cum ne trăim viaţa sexuală, cum comunicăm, cum ne purtăm la birou, la ce suntem 

buni, la ce nu suntem buni, ce ne motivează, cum şi în ce domenii avem succes, cât de 

ambiţioşi suntem, cum arătăm etc. 

Stereotipurile de gen sunt şabloane de reprezentare, „considerate ofensatoare şi normative şi 

pentru bărbaţi, dar în special pentru femei”12 și, totodată, reprezintă forme de discurs care 

contribuie semnificativ la modul în care ne construim identitatea13. 

 

Identitatea de gen se construiește încă din școală prin raportarea la colegi și profesori și cu 

influențarea ei de stereotipurile de gen din partea colegilor și profesorilor. În plus, de-a lungul 

istoriei genul a influențat educația în acces, în structură și conținut. Au fost vremuri în care 

școlile erau accesibile doar băieților, apoi în care școlile erau separate pe sexe, au existat 

forme de educare diferite pentru fete (școli de maniere preponderent), școli superioare care s-

au deschis mai târziu pentru fete, corp profesoral diferit, după caracteristici diferite pentru 

educarea fetelor. În România, numai din 1895 fetele au avut drept de acces la instituții de 

învățământ superior. Studiile au arătat că în România, în învățământ, genul e construit prin 

opoziție (definire prin diferență, nu prin asemănare), rolurile sunt tradiționale, construcția de 

gen se face prin uniformizare (nu se iau în calcul factorii economici, culturali, educaționali 

care influențează), în școală e promovată mai degrabă segregarea decât colaborarea de gen14.  

 

Activitățile școlare sunt de multe ori segregate pe sexe: formarea aptitudinilor (activități 

manual pt. fete, industrial pentru băieți), sportul (gimnastică pt. fete, baschet / fotbal / sporturi 

competitive pentru băieți), educația sexuală (curs separat cu fetele, respectiv, băieții, inclusiv 

la orele de biologie la cls a VII-a), orientarea socio-profesională. De asemenea, de multe ori 

fetele sunt încurajate către discipline - și ulterior profesii - în funcție de stereotipurile cadrelor 

didactice (grijă / sensibilitate / frumos pentru fete, îndrăzneală, asumare de riscuri pentru 

băieți).  

                                                 
12 Laura Grünberg, (R)evoluţii în sociologia feminista. Repere teoretice, contexte româneşti, Polirom, Iaşi, 2002, 

p. 23; 
13 Angela Goddard, op.cit. p.37; 
14 Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact , 

L. Grünberg, D.O. Ştefănescu, L. Văsceanu, Polirom, 2002 



70 

 

Rolurile de gen 

 sunt așteptări de comportamente de la fete/băieți, femei/bărbați, roluri prestabilite social 

atribuite persoanelor în baza faptului că sunt femei sau bărbați. 

 sunt cunoscute și învățate în cadrul grupului de prieteni, în familie, comunitate, școală. 

 

Exemple de stereotipuri de gen: 

 Femeile la volan sunt un dezastru. versus Cei mai buni bucătari sunt bărbaţii. 

 Femeile sunt empatice şi preocupate de ceilalţi. versus Bărbaţii sunt mai degrabă duri 

şi direcţi. 

 Femeile sunt bune în profesii care presupun comunicarea. versus Bărbaţii sunt buni în 

profesii tehnice. 

De-a lungul istoriei, diferenţele de sex au fost amplificate, exagerate şi adesea utilizate drept 

bază pentru decizii legate de drepturile şi rolurile acordate femeilor în familie şi în viaţa 

publică. Exemple elocvente sunt restricţionarea accesului la educație și la diferite profesii și 

neacordarea dreptului la vot. 

 

Prejudecata este folosită uneori ca sinonim al stereotipului, cu o semnificație care este 

conținută în denumire: judecată anterioară cunoașterii.  

 Diferenţele de sex sunt diferenţele biologice, înnăscute între femei şi bărbaţi. 

 Diferenţele de gen sunt diferenţele sociale (învățate prin socializare) între femei şi bărbaţi 

(trăsături, abilităţi şi comportamente asociate, social şi cultural, cu masculinitatea şi 

feminitatea). Acestea pot să difere de la o societate la alta și de la o cultură la alta și se pot 

schimba în timp. 
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5.3.  Discriminarea și prevenirea ei 

 

Discriminarea se referă la o acțiune, la un comportament explicit orientat împotriva 

intereselor unei persoane sau ale unui grup de persoane în virtutea unor criterii irelevante. 

Odată ce discriminarea este interzisă prin lege, regăsim o definiție juridică a acesteia: prin 

discriminare se înțelege: 

 

„orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, 

limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 

cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și 

orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 

folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și 

cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”15 

 

Cele mai frecvente acte de discriminare întâlnite azi în România se referă la limitarea 

accesului pe piața muncii (unde cele mai frecvente victime sunt femeile, romii, vârstnicii), 

salariile discriminatorii (femeile și tinerii), segregarea școlară (copii romi și copii cu 

dizabilități) și accesul în spații publice (romii). 

În timp ce stereotipul este un proces exclusiv cognitiv, discriminarea înseamnă acțiune. 

Este evident ca majoritatea cazurilor de discriminare pornesc de la percepții stereotipe ale 

persoanelor expuse actului. Pe de altă parte, între stereotip și comportamentul discriminatoriu 

nu există o relație de tip cauzal, adică nu e suficient să existe un stereotip ca să se declanșeze 

comportamentul discriminatoriu. Însă, stereotipul este un precursor, o condiție necesară, chiar 

dacă nu suficientă, a discriminării.  

În România cazurile de discriminare par să nu fie foarte frecvente și nici importante, mai des 

fiind în atenție cazuri privind accesul pe piața muncii sau segregarea școlară. Multe cazuri 

scapă atenției publicului sau, dacă sunt, totuși, sesizate, tendința este de a nu li se da 

importanță. Tolerarea acestor situații „minore” poate să creeze premizele unor acțiuni extreme 

                                                 
15 Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea 

şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
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iar acestea pot genera catastrofe sociale. România a avut experiența Holocaustului în cel de-al 

doilea război mondial16 când și-au pierdut viața între 280.000 și 380.000 de evrei; în anii 

1941-1942 au fost deportați în Transnistria aproximativ 25.000 de romi, mulți dintre ei  

pierzându-și viața. Aparent, asemenea atrocități nu par a fi posibile azi. Totuși, la începutul 

anilor ’90 în peste 20 de localități din România comunitățile de romi au fost atacate, le-au fost 

incendiate casele și câțiva dintre romi și-au pierdut viața. 

După anul 2010, numărul agresiunilor fizice, directe, este mult mai mic; forme dramatice de 

exprimare a discriminării se manifestă, însă, și în prezent; între cele mai grave se numără 

evacuările și demolarea locuințelor romilor: la Eforie Sud, în septembrie 2013, primarul 

orașului a ordonat demolarea caselor în care locuiau peste 100 de romi, între care 55 de copii, 

fără a le oferi vreo alternativă de locuire. Elevii urmau să înceapă școala după două zile. 

Numai reacția organizațiilor neguvernamentale care au sesizat instanțe internaționale a făcut 

ca o parte dintre romi să fie adăpostiți într-o clădire – oricum, și aceasta fiind lipsită de orice 

facilități.  În concluzie, discriminarea este o realitate contemporană.  

Realizăm o discriminare atunci când: 

 facem diferențe între persoane, grupuri, comunități, în dezavantajul acestora; 

 excludem anumite persoane, grupuri și comunități de la activități, beneficii și drepturi 

conferite de lege; 

 restricționăm unor persoane, grupuri și comunități drepturi și libertăți conferite de lege; 

 tratăm preferențial anumite persoane, grupuri, comunități, în comparație cu altele, 

acordându-le privilegii primelor și dezavantajându-le pe celelalte. 

 

Formele discriminării 

 

Prin discriminare se înţelege o diferenţiere bazată pe un criteriu care atinge un drept fără o 

justificare obiectivă. 

 

                                                 
16 Raport Final al Comisiei Internaționale privind Holocaustul în România, (2004),  București, România 
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 Discriminarea directă 

O.G. nr. 137/2000, la art. 2 alin. 1. utilizează următoarea definiție, fără a preciza că este 

definiția discriminării directe: „Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege 

orice deosebire, excludere, restricție sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, 

limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 

cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi 

orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei 

sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau 

a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice 

alte domenii ale vieţii publice.” 

Art. 5 alin. 3 al Codului muncii definește discriminarea directă: „Constituie discriminare 

directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul 

sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 

neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 

prevăzute în legislaţia muncii.” 

Legea nr. 202/2002 definește discriminarea directă prin art. 4 lit. a): „prin discriminare 

directă se înțelege situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe criterii de 

sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă”. 

În comparație, Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 

principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie 

de încadrare în muncă şi de muncă17 utilizează următoarea definiție: „situația în care o 

persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil din cauza sexului în comparație cu o 

altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o situație comparabilă” (art. 2 alin. 1 lit. a). 

Din aceste definiții rezultă că în situația discriminării directe diferențierea se realizează pe 

baza unui criteriu enunțat, și nu se poate invoca justificarea obiectivă. Un exemplu simplu în 

acest sens: „Angajăm bucătari, exclus femeile”. 

 

                                                 
17 În continuare Directiva 2006/54/CE. 
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 Discriminarea indirectă 

„Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile 

aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. 

(1), faţă de alte persoane, în afară cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt 

justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi 

necesare.”, conform art. 2 alin. 3 al O.G. nr. 137/2000. Totodată art. 2 alin. 4 stabilește: 

„Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup 

de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi 

atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub 

incidenţa legii penale.” 

Conform Legii nr. 202/2002, art. 4 lit. b) „prin discriminare indirectă se înțelege situația în 

care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special 

persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepția cazului în care 

aceasta dispoziție, acest criteriu sau aceasta practică este justificată obiectiv de un scop 

legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare și necesare”. 

Directiva 2006/54/CE utilizează următoarea definiție: „situația în care o dispoziție, un 

criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex 

în raport cu persoane de celălalt sex, în afară de cazul în care această dispoziție, acest 

criteriu sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele 

pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare și necesare” (art. 2 alin. 1 lit. b). 

Astfel în cazul discriminării indirecte se produce o diferențiere aparent neutră față de un 

anume criteriu, având relevanță justificarea obiectivă. Exemplu: „Angajăm bucătari, excluși 

persoanele cu cercei”. Femeile nu sunt excluse în mod direct, dar printr-o caracteristică care, 

statistic, exclude în principal femeile, se poate realiza discriminarea indirectă. 

 

 Hărțuirea 

Art. 2 alin. 5 al O.G. nr. 137/2000 prevede: „Constituie hărţuire şi se sancţionează 

contravențional orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, 
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vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui 

cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.” 

Legea nr. 202/2002, prin art. 4 lit. c) și d), definește două tipuri de hărțuire: „c) prin hărțuire 

se înțelege situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, 

având ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de 

intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; d) prin hărțuire sexuală se înțelege situația 

în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau 

nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, 

crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor”. 

În mod similar și Directiva 2006/54/CE are la art. 2 alin. 1 lit. c) și d) are definite două tipuri 

de hărțuire: „(c) «hărțuire»: situația în care se manifestă un comportament indezirabil legat 

de sexul unei persoane, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnității unei persoane și 

crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator; (d) «hărțuire 

sexuală»: situația în care un comportament indezirabil cu conotație sexuală se manifestă în 

mod fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnității unei 

persoane și în special crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 

ofensator”. 

În consecință hărțuirea este o discriminare directă care atinge un drept specific: dreptul la 

demnitate. Totodată nu este necesară realizarea unei comparații cu alte categorii de persoane. 

Trebuie probată existenţa unui criteriu şi crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori 

ofensiv. 

 

 Dispoziția de a discrimina 

În forma iniţială O.G. nr. 137/2000 sancționa doar persoana care a comis fapta de 

discriminare. De multe ori însă există posibilitatea ca o persoană să ordone către subalterni 

discriminarea, fără ca această persoană să participe în mod activ la această activitate. Prin 

urmare era nevoie de o completare a legislaţiei. 

Astfel art. 2 alin. 2 al O.G. nr. 137/2000 prevede: „Dispoziţia de a discrimina persoanele pe 

oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul 

prezentei ordonanţe”. 



76 

Dispoziţia reprezintă un ordin care vine din partea unui superior. Directiva 2006/54/CE are o 

prevedere care folosește termenul de îndemn, nu de dispoziție: „îndemnul de a practica fațade 

persoane discriminarea pe criteriul sexului” (art. 2 alin. 2 lit. b). 

 

 Discriminarea multiplă 

Conform O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 6, „Orice deosebire, excludere, restricţie sau 

preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă 

agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una sau mai multe dintre 

componentele acesteia nu intră sub incidenta legii penale.” 

Legea nr. 202/2002 la art. 4 lit. h) prevede: „prin discriminare multiplă se înțelege orice faptă 

de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare”. 

 

  Discriminarea prin asociere 

Deşi nici legislaţia din România nici directivele Uniunii Europene nu definesc discriminarea 

prin asociere, noţiunea a devenit acceptată în urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene18. Astfel dacă o persoană este tratată în mod diferențiat din cauza unei alte persoane 

care se încadrează în categoria persoanelor defavorizate, se poate constata diferenţierea 

persoanei respective. 

 

 Victimizarea 

Victimizarea nu este o formă specifică de discriminare, ci o protecție a persoanei care se 

plânge pentru discriminare. În acest sens O.G. nr. 137/2000, la art. 2 alin. 7, prevede: 

„Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional conform prezentei ordonanţe orice 

tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea 

principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.”. 

                                                 
18 În cazul S. Coleman împotriva Attridge Law, Steve Law mama unui copil cu dizabilităţi a avut probleme la 

locul de muncă din cauza copilului. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis: „interzicerea discriminării 

directe nu este limitată la persoanele care au ele însele o dizabilitate; în cazul în care un angajator tratează un 

angajat care nu are el însuși o dizabilitate într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratat într-o 

situație asemănătoare un alt angajat și este dovedit că tratamentul defavorabil a cărui victimă este acest angajat 

se întemeiază pe dizabilitatea copilului său, căruia angajatul îi acordă cea mai mare parte a îngrijirilor de care 

acesta are nevoie, un astfel de tratament este contrar interzicerii discriminării directe”. 
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Directiva 2006/54/CE formulează mai general, nu se referă exclusiv la plângeri formulate 

către autorități, ci la orice exprimare a refuzului față de discriminare: conform art. 2 alin. 2 lit. 

a) discriminarea include „orice tratament mai puțin favorabil cauzat de respingerea unor 

astfel de comportamente de către persoana respectivă sau de supunerea sa la acestea”. 

Transpunerea acestei prevederi prin Legea nr. 202/2002 arată: „este interzis ca deciziile 

privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a 

unui comportament ce ține de hărțuirea sau de hărțuirea sexuală a acesteia” (art. 6 alin. 4). 

 

Domenii de aplicare 

 

O.G. nr. 137/2000, este aplicabilă în toate domeniile vieţii sociale Conform art. 3: 

„Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau 

private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: 

a) condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi 

promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare 

profesională; 

b) protecţia şi securitatea socială; 

c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; 

d) sistemul educaţional; 

e) asigurarea libertăţii de circulaţie; 

f) asigurarea liniştii şi ordinii publice; 

g) alte domenii ale vieţii sociale.” 

Totuşi O.G. nr. 137/2000, republicată, specifică anumite domenii, în care discriminarea se 

poate sancţiona contravenţional (se mai poate sancţiona doar hărţuirea şi victimizarea): 

- egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie; 

- accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri 

şi facilităţi; 

- accesul la educaţie; 

- libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile 

publice; 

- dreptul la demnitatea personală. 
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Excepţii de la interzicerea tratamentului diferenţiat 

 

 Măsura afirmativă 

Măsurile afirmative nu reprezintă discriminare (O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 9: „Măsurile 

luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei 

persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor 

fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, 

grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia 

grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe”; Directiva 

2006/54/CE, art. 3: „Statele membre pot să mențină sau să adopte măsuri în sensul articolului 

141 alineatul (4) din tratat, pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbați 

și femei în viața profesională.”). 

Aceste măsuri au ca scop eliminarea unei situaţii defavorizate (categoria defavorizată a fost 

definită prin art. 4 al O.G. nr. 137/2000: „În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie 

defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziţie de inegalitate în 

raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se 

confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare”). 

Aplicarea măsurilor afirmative, limitate în timp (până la realizarea egalităţii în fapt), trebuie să 

se bazeze pe date care relevă inegalitatea. Totodată trebuie urmărite efectele măsurilor 

afirmative prin studii şi analize. O măsură afirmativă devine discriminare (unii utilizează 

termenul de „discriminare pozitivă”, chiar dacă practic orice discriminare are o latură 

„negativă” cu privire la persoanele dezavantajate şi o latură „pozitivă” cu privire la persoanele 

favorizate) în următoarele situaţii: 

 măsura se menţine chiar dacă s-a stabilit că nu produce efecte pozitive; 

 măsura se menţine chiar şi după realizarea efectivă a egalităţii de şanse sau după dispariţia 

situaţiei de defavorizare pentru un grup de persoane; 

 afectează negativ în mod nejustificat persoanele care nu beneficiază de o astfel de măsură. 
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Măsurile afirmative  

sunt politici publice care asigură oportunități speciale pentru promovarea principiului egalității 

de șanse în favoarea unor categorii sociale dezavantajate față de majoritate. 

 

Măsurile afirmative se inițiază pentru a oferi categoriei defavorizate o serie de avantaje, astfel 

încât să asigure șanse reale în accesul la anumite drepturi. De obicei, măsurile afirmative sunt 

stabilite pentru o durată limitată și se opresc după evaluări care arată că dezavantajele au fost 

eliminate”19 

 Cerința profesională 

Conform art. 5 al O.G. nr. 137/2000, „diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică legată 

de criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu constituie discriminare atunci când, în temeiul 

naturii activităţilor ocupaţionale sau al contextului în care acestea se desfăşoară, o asemenea 

caracteristică reprezintă o cerinţă profesională reală şi determinantă, cu condiţia ca 

obiectivul să fie legitim şi cerinţa profesională”. 

 

Având în vedere aceste aspecte, un angajator poate respinge o persoană nevăzătoare de la 

angajare pe un post de șofer, încât vederea este o cerință profesională reală, determinată, 

obiectivul fiind legitim și cerința profesională, însă nu poate respinge o femeie de la angajare 

pentru u post care necesită muncă fizică grea, în acest caz cerința profesională reală și 

determinantă este forța fizică (măsurabilă la concursul pentru angajare) și nu genul. 

 

 Prevenirea discriminării  

 

Respect, toleranță, nediscriminare – sunt caracteristici ale unor comportamente care țin cont 

de valoarea umană a celor cărora le sunt adresate. Respectul față de celălalt, acceptarea 

diferențelor, a multiculturalismului, sunt atitudini necesare într-o societate care promovează 

egalitatea de șanse. 

 

                                                 
19 Ghid de informații și bune practici în domeniul egalității de șanse pentru femei și bărbați, (2004) Centrul 

Parteneriat pentru Egalitate, București 
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Stereotipurile culturale sunt dependente de contextul în care există. Se poate întâmpla ca un 

stereotip să se modifice ca efect al unor schimbări în societate, ceea ce înseamnă că e posibil și 

ca un stereotip să se stingă. Transformarea unui stereotip nu poate însă să fie pusă pe seama 

unei singure modificări de context decât extrem de rar. Percepția colectivă depinde de obicei 

de mai mulți factori, deci intervenția asupra unuia singur nu e suficientă pentru a produce 

efecte importante. Asta nu înseamnă că stereotipurile nu pot fi transformate sau neutralizate, ci 

doar că intervenția presupune luarea în considerare a cât mai multor factori relevanți.  

 

Mediul academic a stabilit că nu există un model unic pentru a reduce stigma și stereotipul. Au 

fost identificate (Heatherton, 2003) câteva modele posibile de intervenție a căror eficiență 

depinde de natura stereotipului. 20 

„Suprimarea stereotipului” este o formă de intervenție care vine în sprijinul persoanelor 

care s-au decis să se elibereze cu forțe proprii de un stereotip. Persoana care vrea să se 

„trateze” trebuie să își asume un efort conștient de autocenzurare a formelor de exprimare ale 

stereotipurilor. Efortul poate să înceapă cu un control al expresiilor stereotipe folosite în 

vorbire: să folosească „rom” în loc de „țigan”, „persoană cu dezabilități” în loc de 

„handicapat”, „maghiar” în loc de „bozgor” etc.  

Modelul „contabil” se referă la o expunere treptată la situații care sunt în conflict cu 

stereotipul; soluția este recomandată în combaterea stereotipurilor consolidate; contrazicerea 

netă a unui asemenea stereotip este, de obicei, rejectată de purtător diferența dintre propria 

percepție și viziunea alternativă fiind prea mare pentru a putea fi acceptată. Expunerea repetată 

la informații despre elevi romi va eroda ideea că romii nu vor să meargă la școală.   

Modelul „subtipologizării” presupune segmentarea „stereotipului” în categorii componente: 

în România, romii înseamnă un număr mare de „neamuri”: vătraşii (13,8%), căldărarii (5,9%), 

rudarii (4,5%), spoitorii (3,7%), mătăsarii (3,2%), ursarii (2,7%), cărămidarii (1,5%), gaborii 

(1,4%), florarii (1,2%); o asemenea subîmpărțire are ca efect slăbirea stereotipului. 

                                                 
20 Heatherton, Todd F., Kleck, Robert E., Hebl, Michelle R., Hull, Jay G., The Social Psychology of Stigma, The 

Guilford Press, NY, London 2003 
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Modelul „exemplar” pleacă de la ideea că stereotipurile sunt legate de persoane 

reprezentative (model); dacă imaginea acestora este contrapusă unei alte persoane cu forță de 

model, din coliziune poate să se obțină erodarea stereotipului. Un exemplu poate fi 

promovarea în premieră a unei femei pe o bancnotă, și anume a unei femei care să fie altceva 

decât „modelul” de femeie care apare cel mai  frecvent în paginile tabloidelor și al emisiunilor 

de divertisment de la televizor – prima femeie neurochirurg din lume. 

Intervenții la scara societății. Un stereotip adânc înrădăcinat în cultura unei societăți nu se 

schimbă decât dacă eforturile pentru neutralizarea lui iau în calcul toate condițiile din 

respectiva cultură care pot avea un impact asupra acestuia: legislație, campanii de informare, 

campanii dedicate erodării stereotipurilor, campanii pentru mobilizarea celor afectați de 

stereotip, educarea tinerelor generații într-un spirit care să prevină formarea de stereotipuri etc. 

O intervenție de o asemenea amploare presupune și o perioadă de timp a cărei unitate de timp 

poate să ajungă să fie măsurată în generații. 

 

5.4. Instrumente normative pentru combaterea discriminării 

 

Cadrul legal internațional privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea 

 

Prima abordare a egalităţii, transpusă în Constituţia Franţei prin Declaraţia Drepturilor 

Omului şi ale Cetăţeanului din 1789, porneşte de la principiul egalităţii în drepturi (art. 1: 

„Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi întemeiate 

decât pe utilitate publică.”), egalităţii în faţa legii (art. 6: „Toţi cetăţenii, fiind egali în ochii 

legii […]”). 

 

Declaraţia universală a drepturilor omului (1948) consacră principiul egalităţii în faţa legii şi 

egalitatea în drepturi (art. 1: „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în 

drepturi.”; art. 7: „Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici deosebire, dreptul la o 

egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei 

discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea 

discriminare.”; art. 10: „Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în 



82 

mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparțial”; art. 16 alin. 1: 

„Bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au 

dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea 

căsătoriei”; art. 21 alin. 2: „Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din 

ţara sa.”) însă nu doar în relaţia cu autorităţile statului dar şi în relaţii private (cum ar fi cele 

de muncă): „Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă 

egală.” (art. 23 alin. 2). 

 

Conceptul de egalitate în faţa legii şi egalitate în drepturi a fost treptat înlocuit de conceptul 

egalităţii de şanse, pornind de la ideea că practic nu se poate concretiză o egalitate reală între 

persoanele care din start au poziţii foarte diferite. Spre exemplu eliberarea sclavilor nu creează 

imediat condiţii egale între foştii sclavi şi foştii stăpâni. În acest sens Convenţia 

internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965) stabileşte: 

„Măsurile speciale luate cu singurul scop de a se asigura cum se cuvine progresul unor 

grupuri rasiale sau etnice sau unor indivizi având nevoie de protecţia care poate fi necesară 

pentru a le garanta folosinţa şi exercitarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în 

condiţii de egalitate nu sunt considerate ca măsuri de discriminare rasială, cu condiţia ca 

totuşi ele să nu aibă drept efect menţinerea de drepturi distincte pentru grupuri rasiale 

diferite şi ca ele să nu fie menţinute în vigoare după realizarea scopurilor pentru care au fost 

adoptate.” 

 

Convenţia europeană a drepturilor omului (1950), în forma iniţială, a definit discriminarea 

prin art. 14: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie 

să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, 

opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate 

naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”. Se poate observa din această formulare că în 

prima perioadă Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CEDO) nu a putut 

constata discriminarea decât în legătură cu un drept definit de Convenţie. Cum, spre exemplu, 

dreptul la muncă nu este garantat de Convenţie, discriminarea la locul de muncă nu a putut fi 

analizată de CEDO. 
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În anul 2000 această deficienţă a fost înlăturată prin Protocolul nr. 12 la Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, care prevede interzicerea generală a discriminării: 

„Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare 

bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, 

origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau 

oricare altă situaţie.” Astfel în momentul de faţă CEDO poate analiza plângerile care invocă 

discriminarea bazată pe orice criteriu şi în orice domeniu. 

 

 Legislația cadru privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

 

România, ţară membră atât a Consiliului Europei cât şi a Uniunii Europene, a dezvoltat o 

legislaţie compatibilă pe de o parte cu Convenţia europeană a drepturilor omului, pe de altă 

parte cu Tratatul privind Uniunea Europeană şi directivele Uniunii Europene. Prin urmare 

avem o interdicţie generală a discriminării (extinsă la toate domeniile vieţii sociale şi la orice 

criteriu invocat) pe de altă parte definiţii ale diferitelor forme de discriminare cum ar fi 

discriminarea directă şi indirectă. 

 

Legea de bază în domeniul combaterii discriminării este Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, modificată şi 

republicată21. Au totodată relevanță Codul muncii22 și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea 

de șanse și de tratament între femei și bărbați23. 

 

Legislația Uniunii  Europene în domeniul egalității de gen 

 

Egalitatea de gen este extrem de importantă în cadrul Uniunii Europene, întrucât inegalitatea 

ar afecta grav dezvoltarea economică a țărilor membre. Astfel Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene (în continuare Tratatul) la art. 8, prevede: „În toate acţiunile sale, 

Uniunea urmăreşte să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei.” 

Art. 10 al Tratatului se referă la toate criteriile protejate prin legislația Uniunii Europene: „În 

                                                 
21 În continuare O.G. nr. 137/2000, ultima republicare cu modificările anterioare în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 166 din 7 martie 2014. 
22 Republicată cu modificările anterioare în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011. 
23 În continuare Legea nr. 202/2002, ultima republicare cu modificările anterioare în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.  150 din 1 martie 2007. 
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definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea caută să combată 

orice discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală.” Art. 19 stabilește atribuțiile instituțiilor europene privind 

aspectele ce vizează discriminarea: 

„(1) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii din tratate şi în limitele competenţelor 

pe care acesta le conferă Uniunii, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o 

procedură legislativă specială şi cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile 

necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, 

pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază ale unor 

măsuri de încurajare ale Uniunii, cu excepţia oricărei armonizări a actelor cu putere de lege 

şi a actelor administrative ale statelor membre, menite să susţină acţiunile întreprinse de 

statele membre pentru realizarea obiectivelor menţionate la alineatul (1).” 

În decursul anilor au fost elaborate o serie de directive privind egalitatea de gen: 

• Directiva 75/117/CEE din 10 februarie 1975 pentru aplicarea principiului plăţii 

egale pentru femei şi bărbaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L 45 din 19 februarie 1975 

• Directiva 76/207/CEE din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului 

egalităţii de tratament pentru bărbaţi şi femei referitor la accesul la ocupare, pregătire 

profesională, promovare şi condiţii de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu modificările şi completările aduse prin 

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/73/CE din 23 septembrie 2002, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 269 din 5 octombrie 

2002 

• Directiva 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei angajaţi într-o activitate independentă, inclusiv 

agricolă, precum şi protecţia lucrătoarelor independente în timpul sarcinii şi al maternităţii, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 359 din 19 decembrie 

1986 

• Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind implementarea măsurilor de 

încurajare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze 
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sau care alăptează, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 348 

din 28 noiembrie 1992 

• Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind Acordul-cadru referitor la concediul 

pentru creşterea copilului, încheiat de UNICEF, CEIP şi CES, publicată în Jurnalul Oficial 

al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996 

• Directiva 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probatorie în cazurile de 

discriminare bazată pe criteriul de sex, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr. L 14 din 20 ianuarie 1998 

• Directiva 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului 

egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi 

furnizarea de bunuri şi servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L 373/37 din 21 decembrie 2004  

• Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului 

egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare 

în muncă şi de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 

204 din 26 iulie 2006 

• Directiva 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru 

revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial 

al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 68 din 18 martie 2010 

• Directiva 2010/41/UE  din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de 

tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a 

Directivei 86/613/CEE  a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr. L 180 din 17 iulie 2010 

• Directiva 2013/62/UE din 17 decembrie 2013 de modificare a Directivei 

2010/18/UE de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru 

creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES, ca urmare a 

modificării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 353 din 28 decembrie 2013 

 

Statele membre Uniunii Europene au obligația de a implementa în legislația lor internă 

prevederile directivelor, iar în situația în care o persoană consideră că legislația națională nu 



86 

implementează corect o anumită prevedere din directivă se poate adresa instanței naționale 

solicitând aplicarea directă a respectivei prevederi sau instanța națională, la solicitarea unei 

părți dintr-un proces, se poate adresa către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (în 

continuare CJUE) pentru a lămuri respectiva prevedere din directivă, aplicată la o speță 

concretă. Astfel CJUE funcționează practic ca o curte constituțională, pentru care legislația 

Uniunii Europene reprezintă baza de referință („constituția”). 

 

 Legislația românească privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 

 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați este legea de bază care 

are ca scop crearea unui cadru de realizarea efectivă a egalității de șanse pe criteriul de gen, și 

„se aplică în sectorul public și privat, în domeniul muncii, educației, sănătății, culturii și 

informării, politicii, participării la decizie, furnizării și accesului la bunuri și servicii, cu 

privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau 

extinderea oricărei alte forme de activitate independentă, precum și în alte domenii 

reglementate prin legi speciale” (art. 2). 

Domeniile mari pentru care Legea nr. 202/2002 are prevederi specifice sunt: 

 munca (Capitolul II); 

 accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare (Capitolul III); 

 participarea la luarea deciziei (Capitolul IV). 

Conform legii, autoritățile statului trebuie să aibă o abordarea integrată de gen în politicile 

naționale (Capitolul V). Legea stabilește și modalitatea de acțiune a persoanelor care consideră 

că legea nu este respectată (Capitolul VI), cât și sancțiunile ce pot fi stabilite (Capitolul 7).  

Legea definește principalii termeni care se referă la egalitate și la discriminare după criteriul 

de sex: 

 discriminare directă 

 discriminare indirectă 

 hărțuire 

 hărțuire sexuală 

 acțiuni pozitive 
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 muncă de valoare egală 

 discriminare bazată pe criteriul de sex 

Legea definește prin egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați luarea în 

considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, 

respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora. 

Comportamentele discriminatorii atrag sancțiuni civile, contravenționale sau penale, după caz. 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este instituția responsabilă cu 

aplicarea și controlul respectării prevederilor acestei ordonanțe în domeniul sau de activitate, 

precum și în ceea ce privește armonizarea dispozițiilor din cuprinsul actelor normative sau 

administrative care contravin principiului nediscriminării. 

Codul Penal 

Articolul 317. Instigarea la discriminare 

Instigarea la ură pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, 

opinie, apartenență politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală 

cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 

sau cu amendă. 

Constituția României 

Art. 16 al Constituției asigură doar egalitatea în fața legii și a autorităților: „Cetăţenii sunt 

egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.” 

 

Principiul egalității între bărbați și femei este enunțat cu privire la ocuparea unor funcții (art. 

16 alin. 3: „Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile 

legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.”), 

securitatea în muncă (art. 41 alin. 2: „Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. 

Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al 

tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de 

odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, 

precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.”) și salarizarea (art. 41 alin. 4: „La muncă 

egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.”). 
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 Instituții cu atribuții în domeniul egalității de șanse 

 

 Departamentul pentru egalitate de șanse între femei și bărbați (DESFB) 

 Comisia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES) 

 Comisiile județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între 

femei și bărbați (COJES) 

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) 

 Inspecția Muncii  

 Avocatul Poporului 


