
 

  

 Acord de cooperare în bază de proiect 
UN Women Moldova - ATIC 

 

În scopul realizării Notei strategice a UN Women 
Moldova pentru anii 2018-2022 și în urma unui proces 
competitiv lansat în decembrie 2017, UN Women a 
semnat 10 acorduri de cooperare în bază de proiecte 
(ACP-uri) cu organizaţii neguvernamentale (ONG) din 
Republica Moldova. ONG-urile vor realiza proiecte în 
unul sau mai multe din cele trei domenii de impact ale 
UN Women: Participarea femeilor în viața politică și în 
procesul decizional; abilitarea economică a femeilor; 
eliminarea violenţei împotriva femeilor. 

NUMELE ORGANIZAȚIEI 

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul 
TIC (ATIC) 

DESPRE ORGANIZAȚIE 

Cu o experienţă de 12 ani în sectorul asociativ, ATIC, cu 
sediul la Chișinău, are scopul să crească competitivitatea 
sectorului Tehnologiilor informației și comunicațiilor 
(TIC) printr-o gamă largă de iniţiative. Scopul asociației 
este dezvoltarea profesioniștilor în acest sector, 
susţinerea antreprenoriatul din domeniul tehnologic, 
crearea unor produse și servicii inovatoare, consolidarea 
pieţei și promovarea produselor și serviciilor informatice 
locale. Din anul 2014, ATIC a promovat activ prezența 
femeilor în domeniul tehnologiilor, prin lansarea 
evenimentului anual „Femeile în domeniul Tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor” și prin susţinerea unei serii 
de iniţiative de încurajare a tinerelor să urmeze o carieră 
în acest domeniu, cum ar fi Technovation Challenge, 
Rails Girls și GirlsGoIT. 

TITLUL PROIECTULUI 

„Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor” 

CONTRIBUIE LA:  

Nota strategică a UN Women, rezultatul: Femeile, 
inclusiv cele din grupurile marginalizate, au cunoştinţe și 
abilităţi care să asigure acces la oportunităţile 
economice. 

OBIECTIVE 

• Promovarea egalităţii de gen și abilitării femeilor 
prin intermediul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor; 

• Sensibilizare asupra faptului că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) sunt instrumente 
care permit egalitatea de gen și abilitarea femeilor 
și crearea unei societăți în care atât femeile, cât și 
bărbații, pot contribui și participa în mod 
substanțial. 

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE 

• 500 de femei și fete din toată țara și d in 
diferite grupuri sociale vor dobândi abilităţi 
de tehnologie digitală pe parcursul unei 
instruiri online de 6 luni și a unor cursuri 
față în față de 2 luni.  

• 200 de femei și fete (cu vârsta de peste 16 
ani) vor dobândi abilităţi TIC și 
antreprenoriale și își vor crea propriile 
produse la Academia de start-up pentru 
fete. Femeile și fetele din grupurile 
subreprezentate vor fi încurajate să se 
înscrie. 

• Promovarea unei cariere în domeniul ştiinţei, 
tehnologiei, ingineriei şi matematicii pentru 
femei și fete, prin intermediul campaniei de 
comunicare „Why Girls Can Do IT” (De ce fetele 
pot reuși) și a activităţilor de orientare  în carieră. 

• 40 de burse pentru femei și fete care doresc 
să participe la programe de studii la 
Academia Tekwill, în parteneriat cu 
companii TIC importante din Moldova și din 
alte țări. 

GRUPURI ŢINTĂ 

Femei și fete din diverse regiuni, inclusiv din 
grupurile subreprezentate 

PERIOADA  

Iunie 2018 - Mai 2019 

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR  

Naţională 

BUGET 

130,340 USD 

 

Acest Acord de cooperare în bază de proiect este 
finanţat de Guvernul Suediei și UN Women. 

Date de contact: 
Viorica Ghimpu 
Coordonatoare de program UN Women 
viorica.ghimpu@unwomen.org 

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2018/sn%20summary%202018-2022.pdf?la=en&vs=3943
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2018/sn%20summary%202018-2022.pdf?la=en&vs=3943

