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Conferinţa internaţională:
“EGALITATEA DE GEN PENTRU O SOCIETATE DURABILĂ”

Conceptul și Programul Conferinţei

Hotelul “Codru”, Chișinău, Moldova
Ediția I, 20 noiembrie 2012

Scurt istoric
Deşi Republica Moldova a adoptat cadrul legal privind Egalitatea de Șanse pentru Femei și
Bărbați și programul privind Egalitatea Genurilor pentru anii 2010 – 2015, discriminarea față de
femei persistă în societate. De la adoptarea legii în anul 2007, până în prezent nu există nici un
caz sesizat la instanțele naționale de judecată privind discriminarea în bază de gen. Datele
statistice demonstrează că femeile sunt sub–reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova,
în organele decizionale locale, în sectorul asociativ și în business, iar abordările paternaliste
predomină în viața de familie și în societate.
Scopul și obiectivele conferinţei
Scopul conferinței este de a promova egalitatea de gen în societate, politică și în procesele
decizionale, în sectorul public și business.
Conferința este structurată în 3 sesiuni tematice, precum urmează:
 Egalitatea de gen în societate
Această sesiune are ca scop identificarea soluțiilor durabile pentru consolidarea egalității de
gen în societate. Experții își vor împărtăși viziunile referitor la provocările ce vizează violența
domestică, educația, protecția socială, societatea civilă și vor propune recomandări în vederea
redresării acestor probleme. Participanții vor aborda soluțiile propuse în mod participativ.
 Participarea femeilor în procesul politic și serviciul public
Această sesiune are ca scop formularea recomandărilor la nivel de politici și la nivel instituțional
pentru a fortifica participarea femeilor în procesul politic. Participanții se vor referi la situația
actuală și practicile ce țin de reprezentarea femeilor în politică și administrația publică.
Vorbitorii își vor prezenta experiența proprie referitor la eforturile și provocările cu care se
confruntă în procesul de avansare în domeniile vizate. Ținând cont de constatările enunțate,
participanții vor încerca să identifice recomandări pentru diverși actori, inclusiv pentru
Parlament, autorități Centrale și Locale, societatea civilă, justiție și mass-media.
 Femeile în sfera afacerilor: realități, experiențe și tendințe
Această sesiune urmărește să sporească nivelul de conștientizare în societate privind
potențialul economic al femeilor, să formuleze clar problemele și strategiile necesare pentru a
abilita femeile să avanseze în business și în sectorul antreprenorial. Sesiunea va debuta prin
prezentarea situației actuale, a oportunităților și barierelor în calea participării și avansării
femeilor în business. Femeile care au obținut deja rezultate în domeniul afacerilor își vor
împărtăși experiența, inclusiv factorii de succes și provocările existente. Luând în considerare
rolul crescând al femeii în dezvoltarea economică a țării, participanții vor formula acțiuni
prioritare, îndreptate spre creșterea posibilităților antreprenoriale și de business pentru femei.

Participanţi
La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor de stat, punctele focale de gen din
administrația publică centrală, reprezentanți ai sectorului de afaceri, societății civile,
comunității internaționale și diplomatice, experți independenți și mass-media.
Metodologia
Evenimentul va fi organizat în 3 sesiuni. Fiecare sesiune va cuprinde prezentările oficialilor și
experților din domeniu urmate de întrebări, răspunsuri și discuții. Prezentările au ca scop
informarea și facilitarea discuțiilor.
Documentele finale
În baza recomandărilor și deliberărilor, organizatorii vor prezenta schița (recomandările cheie)
pentru un document final. Versiunea acestuia va fi transmisă tuturor participanților conferinței
după finalizarea acesteia.
Persoanele resursă
Persoanele resursă reprezintă experți naționali și internaționali din domeniul egalității de gen,
drepturilor omului, serviciul public, business și societate civilă.
Rolul Moderatorului:
 Să explice obiectivul principal al sesiunii;
 Să asigure respectarea timpului acordat pentru prezentări și dezbateri;
 Să coordoneze cu vorbitorii cheie;
 Să faciliteze documentarea bunelor practici și a recomandărilor – cheie prezentate;
Limbile conferinţei
În timpul conferinței va fi asigurată traducerea simultană în Engleză/Română/Rusă.
Finanţatori
Conferința este organizată cu suportul Fundației Est-Europene din resursele financiare
acordate de compania Gas Natural Fenosa Moldova și Guvernul Suediei prin intermediul
Agenției Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida).

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
Egalitatea de Gen pentru o Societate Durabilă
Ediția I, 20 noiembrie 2012, Hotel ”Codru”, Sala Albă

Agendă (proiect din 08-11-2012)
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 10:15

10:15 – 11:00
11:00 – 11:30

11:30 – 12:15

Înregistrarea Participanților. Cafea/ceai de Bun Venit.
Cuvânt de salut:
Moderator:
- Dna Silvia Radu, Președinte Executiv “Gas Natural Fenosa”, Președintele
Consiliului de Directori al FEE
Vorbitori:
- E.S. Dl Vlad Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova (TBC)
- Dna Margareta Timofti, Prima doamnă a țării, soția Președintelui Republicii
Moldova (TBC)
- E.S. Dna Ingrid Tersman, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova
- E.S. Dl William H. Moser, Ambasadorul SUA în Republica Moldova (TBC)
Introducere:
- Dna Angelina Zaporojan-Pîrgari, Director de Program, Centrul pentru Drepturile
Femeii
Sesiunea 1. Egalitatea de gen în societate.
Moderator:
- Dna Ana Revenco, Centrul pentru combaterea traficului de ființe umane,
Ministerul de Interne al RM
Vorbitori:
- Dl Mihai Moldovanu, Viceprim - ministru al Republicii Moldova (TBC)
- Dna Valentina Buliga, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (TBC)
- Dna Maia Sandu, Ministrul Educației (TBC)
- Dna Eugenia Benigni, Consilier anti – trafic și gender al OSCE în Moldova
- Dna Nina Costiuc, Primar, comuna Budești (TBC)
Discuţii și concluzii
Cafea/Ceai
Conferinţă de presă
Sesiunea 2. Participarea femeilor în procesul politic și serviciul public.
Moderator:
- Dna Olga Nicolenco, expert independent în domeniul egalității de gen
Vorbitori:
- Dna Liliana Palihovici, Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova
- Dna Elaine Marshall, Secretar de stat, Carolina de Nord, SUA (TBC)
- Dna Carola Velasquez Ormeno, Diplomat spaniol
- Dna Maria Mendez de Valdivia, Ataşat pentru educație și cultură al Ambasadei
Spaniei;

12:15 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:45

14:45 – 15:30
15:30 – 16:15

16:15 – 16:45

- Dna Ana Maria Mihăescu, şefa misiunii CFI în România și Republica Moldova;
Concluzii și Discuţii
Prânz
Sesiunea 3. Femeile în sfera afacerilor: realităţi, experienţe și tendinţe.
Moderator:
- Dna Veronica Arpintin, BERD Moldova
Vorbitori:
- Dna Iulia Iabanji, Director General ODIMM (TBC)
- Dna Carmina Vicol, Director General, Prime Capital
- Dna Julia Otto, Șefa Reprezentanței BERD în Republica Moldova
- Dna Natia Cherkezishvili, Șefa interimară a biroului UN Women în Moldova
- Reprezentantul unei întreprinderi la nivel local
Discuţii și concluzii
Concluzii finale
Moderator:
- Dl Sorin Mereacre, Președinte, Fundația Est - Europeană
Vorbitori:
- Dna Silvia Radu, Președinte Executiv, “Gas Natural Fenosa”
- Dna Marie Moser, Președintele Clubului Internațional al Femeilor din Republica
Moldova;
- E.S. Dna Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident al ONU în Republica
Moldova (TBC)
Cafea/ceai

