
 

  

 
 

Acord de cooperare în bază de proiect 
UN Women Moldova - Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”  

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 

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”  

DESPRE ORGANIZAȚIE 

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), cu sediul la 
Chișinău, a fost creat în anul 1998, având misiunea de a susţine 
și a promova o abordare integratoare a egalității de gen, 
nediscriminării și egalităţii de şanse pentru femei şi bărbați. În 
această perioadă, CPD a devenit una dintre organizațiile-cheie 
în susținerea egalității de gen și abilitarea femeilor din 
Moldova.  

TITLUL PROIECTULUI   

„Susținerea liderismului și participării femeilor la luarea 
deciziilor în Republica Moldova” 

CONTRIBUIE LA:  

Nota strategică a UN Women, rezultatul: Instituțiile publice au 
capacitatea de a analiza și îmbunătăţi legislația, politicile, 
regulamentele și bugetele pentru îndeplinirea angajamentelor 
privind egalitatea de gen (cu accent pe domeniile participării 
femeilor la luarea deciziilor, bugetarea sensibilă la gen, 
promovarea Agendei privind Femeile, Pacea și Securitatea). 

OBIECTIVE  

• Promovarea măsurilor de plasare echitabilă pe liste a 
femeilor candidate și bărbaților candidați, pentru a fi 
adoptate prin legislația naţională și aplicate de partidele 
politice;  

• Susţinerea funcţionarilor publici de la ministerele de 
resort în integrarea egalității de gen și bugetării sensibile 
la gen în politicile publice; 

• Prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale, discriminării 
și agresivității în sectorul poliției și apărării.  

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE 

• Revizuirea practicilor internaţionale privind 
plasarea pe listă a femeilor candidate și  bărbaților 
candidați și furnizarea de recomandări relevante 
pentru contextul național; 

• Monitorizarea alegerilor din anul 2018 şi din 
2019 din perspectiva egalității de gen;  

• Trei evenimente de pledoarie pentru a 
promova măsurile de plasare echitabilă a 
femeilor candidate și bărbaților candidați ; 

• Elaborarea ghidului pentru funcționarii 
publici privind abordarea integratoare a 
egalității de gen; 

• Consolidarea capacităților specialiștilor/ 
specialistelor responsabile de domeniul 
egalitate gen din ministerele de resort, 
privind abordarea integratoare a egalității 
de gen și bugetarea sensibilă la gen;  

• Asistență acordată funcționarilor publici din 
ministere pentru a integra perspectiva 
egalității de gen în elaborarea a 5 politici 
publice; 

• Elaborarea procedurilor pentru prevenirea și 
combaterea hărțuirii sexuale și discriminării 
în sectoarele poliției și apărării;  

• Consolidarea capacităţilor a cel puțin 20 de 
specialiști/specialiste în resurse umane din 
poliţie și armată, privind implementarea 
unor politici eficiente de combatere a 
hărțuirii sexuale, discriminării și 
agresivității; 

• Elaborarea unui studiu de fezabilitate 
privind adaptarea, din perspectiva egalității 
de gen, a sectoarelor poliţiei și apărării .  

GRUPURI ŢINTĂ 

Autoritățile naționale, publicul larg 

PERIOADA 

Mai 2018 - Mai 2020 

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR  

Națională 

BUGET 

169,214 USD 

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

Date de contact: 
Svetlana Andrieș 
Coordonatoare de program UN Women 
svetlana.andries@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

