
  
   

 
 

 

 

CONCEPT 
 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 

„Agenda „Femeile, Pacea şi Securitatea”: 

asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile 

şi prevenirea conflictelor” 
 

dedicată împlinirii a 20 de ani de la adoptarea Rezoluţiei 1325 

a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea 
 

28-30 octombrie 2020 
 

(în format online) 
 

 

Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU „Femeile, 

Pacea și Securitatea”: 

Egalitatea de gen este un concept care presupune atingerea egalității în 

drepturi între bărbați și femei în multitudinea de raporturi existente prin studierea 

și eliminarea tuturor barierelor sociale care vin să împiedice acest lucru. 

În prezent, subiectele privind asigurarea și promovarea egalităţii de şanse 

între bărbaţi şi femei este de mare actualitate, atât la nivel internaţional în cadrul 

structurilor ONU, UE, NATO, OSCE, cât şi la nivel naţional. 

Astfel, tot mai multe organizaţii internaţionale şi reprezentanţi naţionali ai 

diferitelor state pun accent pe aplicarea prevederilor Rezoluţiei 1325 a Consiliului 

de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea (în continuare – 

Rezoluția 1325), în special referitor la creşterea reprezentativităţii şi participării 

femeilor în misiuni și operații internaționale de pacificare, crearea unui climat 

propice pentru participarea femeilor în procesele de negociere a păcii și în 

procesele de mediere a conflictelor militare etc. 

Prin adoptarea, la data de 31 octombrie 2000, a Rezoluţiei 1325, a fost 

recunoscut efectul disproporţionat al conflictelor armate asupra femeilor/fetelor şi 

s-a subliniat rolul esenţial al femeilor în prevenirea conflictelor, în situații de post-

conflict, precum şi în eforturile de reconstrucţie. 

Rezoluţia 1325 a fost succedată de adoptarea de către Consiliul de Securitate 

al ONU a încă 9 rezoluții conexe (1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 

2331, 2467), întregul set de documente fiind supranumit generic – Agenda 

internațională „Femeile, Pacea și Securitatea”. 

Agenda „Femeile, Pacea și Securitatea” a avut un succes semnificativ la 

nivel de politică internațională, fiind integrată în diverse programe de dezvoltare și 

de pacificare. Totuși, în pofida faptului că s-au înregistrat anumite progrese în 

implementarea Rezoluției 1325, paradigmele promovate de Agenda „Femeile, 

Pacea și Securitatea” se confruntă cu diferite bariere de la nivel regional, național, 

sectorial și instituțional, precum și de provocările de context. Deseori se constată o 

anumită rezistență la schimbări sau la aplicarea metodelor sustenabile în asigurarea 



proceselor de pace și securitate, în special atunci când ne referim la perspectiva 

securității incluzive. Astfel, ONU continuă să promoveze necesitatea 

implementării Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea” într-o manieră coerentă și 

mai eficientă. 
 

Programul național de implementare a Rezoluției 1325: 

Pentru implementarea eficientă a Rezoluţiei 1325 statele adoptă planuri 

naționale de acțiuni reieșind din necesitățile proprii de securitate și 

problemele/provocările identificate. Actualmente, la nivel global, 84 de țări au 

elaborat și aprobat astfel de documente, Republica Moldova regăsindu-se în lista 

țărilor respective. 

Astfel, la data de 28 martie 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2018 a 

fost aprobat Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului 

de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 2018-2021 

(în continuare – Programul național) și Planul de acţiuni cu privire la punerea în 

aplicare a acestuia (în continuare – Planul de acţiuni). 

Necesitatea elaborării și aprobării unui Program național de implementare a 

Rezoluţiei 1325 a fost argumentată de faptul că un plan de acțiuni bine formulat 

reprezintă o platformă de coordonare inter-instituțională a eforturilor și, de 

reducere a dublării, consolidării fluxurilor de finanțare pentru proiecte relevante ale 

guvernării, atribuind termene și responsabilități clare pentru aplicare. 

Mai mult ca atât, menționăm potențialul transformator al Agendei „Femeile, 

Pacea și Securitatea”: (a) de a influența etapele/ciclurile conflictelor (trecerea de la 

violență la negocieri), (b) de a construi pacea – esențială pentru dialogurile locale 

și (c) de a trece de la inegalitatea de gen la justiția de gen – esențială pentru politici 

publice mai eficiente și acorduri de pace mai echitabile. 

Respectiv, în perioada imediată de după aprobarea Programului național și 

până în prezent, instituțiile sectorului de securitate și apărare din Republica 

Moldova au depus eforturi consolidate în vederea integrării perspectivei de gen, 

asigurării și promovării egalității și echității de gen, prevenirii și combaterii 

discriminării, hărțuirii sexuale, violenței în bază de gen și altor comportamente 

distructive, impulsionării transpunerii Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea” la 

nivel național sub mai multe aspecte (inclusiv prin prisma participării în misiuni și 

operații internaționale de pacificare). 

În anul curent, la data de 31 octombrie, urmează a fi marcată aniversarea a 

20 de ani de la adoptarea Rezoluţiei 1325, acest prilej fiind un moment oportun 

pentru punerea în discuție a mai multor subiecte relevante domeniului „Femeile, 

Pacea, Securitatea”. 
 

Scopul Conferinței: 

Reflectarea rolului și importanței implementării Rezoluției 1325 inclusiv 

după 20 de ani de la adoptare, evidențierea rezultatelor obținute de instituțiile 

sectorului de securitate și apărare din Republica Moldova și din regiune/de la nivel 

internațional în schimbul de practici pozitive și lecții însușite între 

reprezentanții/reprezentatele sectorului de securitate și apărare din diferite state, 

fortificarea dialogului intersectorial, regional și internațional în vederea 

consolidării/conjugării eforturilor întru implementarea eficientă a Rezoluției 1325, 

inclusiv prin identificarea acțiunilor de perspectivă și prioritizarea activităților 

pentru următorii ani. 



 

Obiectivele Conferinței: 

 Evidențierea practicilor pozitive/inovative și lecțiilor însușite în 

implementarea Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”; 

 Evaluarea rezultatelor/progreselor intermediare privind implementarea 

Rezoluției 1325 la nivel național; 

 Identificarea părților forte și provocărilor în cadrul procesului de 

implementarea Programului național; 

 Prezentarea bunelor practici și evaluarea barierelor în integrarea 

dimensiunii de gen în procesul educațional din perspectiva instituțiilor de 

învățământ în domeniul milităriei, securității și ordinii publice; 

 Implicațiile mediului de securitate și a crizelor globale asupra 

implementării Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”; 

 Regândirea/adaptarea Programului național din perspectiva unor crize 

similar celei create de pandemia COVID-19; 

 Promovarea culturii păcii și culturii de securitate prin conștientizarea 

importanței participării femeilor la guvernarea proceselor respective; 

 Contribuirea la stabilirea unor parteneriate interinstituționale și interstatale 

în vederea consolidării/conjugării eforturilor întru implementarea eficientă a 

Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”. 
 

Metodele de lucru: 

În debutul conferinței urmează a fi desfășurat un panel de inaugurare 

(ședință în plen), iar ulterior, activitatea se va realiza în 6 ateliere de lucru (sesiuni 

tematice), organizate în mod separat, fără suprapunerea orelor de desfășurare a 

acestora, după cum urmează: 

Atelierul 1: Egalitatea de gen – reforma sectorului de securitate și apărare 

– buna guvernare 

Subiecte de discuție: 

Interconexiunea dintre conceptul egalității de gen și reforma sectorului de 

securitate și apărare 

Egalitatea de gen – principiu democratic și stimulent al bunei guvernări 

Succese/progrese și lecții învățate în implementarea Planurilor Naționale de 

Acțiuni privind Agenda „Femeile, Pacea și Securitatea” 

Provocări ale mediului actual de securitate în contextul crizei globale 

COVID-19 și implicații asupra implementării Agendei „Femeile, Pacea și 

Securitatea” 

Alte subiecte relevante tematicii atelierului de lucru 

Atelierul 2: Ambasadoarele păcii: Perspectiva de gen în cadrul 

misiunilor/operațiilor de pacificare și negocierilor de pace 

Subiecte de discuție: 

Politici de succes şi direcţii prioritare de promovare a perspectivei de gen în 

domeniul păcii şi securităţii 

Evoluţii recente privind dimensiunea de gen şi misiunile/operaţiile 

internaționale de pacificare 

Aspecte-cheie privind rolul femeilor în procesul de luare a deciziilor, de 

soluţionare a conflictelor, de prevenire a conflictelor şi de reconstrucţie post-

conflict 



Bariere în sporirea participării femeilor în misiunile/operaţiile 

internaționale de pacificare 

Alte subiecte relevante tematicii atelierului de lucru 

Atelierul 3: Violența sexuală și în bază de gen în cadrul conflictelor 

armate – calea către femicid 

Subiecte de discuție: 

Femicidul, o noțiune nouă pentru crimele vechi de război 

Impactul conflictelor asupra femeilor şi bărbaţilor, fetelor şi băieţilor: 

diferențe și tangențe 

Bunele practici privind strategiile de intervenție și protecție în caz de 

violență sexuală și în bază de gen 

Rolul bărbaţilor în prevenirea şi combaterea violenţei sexuale și în bază de 

gen 

Alte subiecte relevante tematicii atelierului de lucru 

Atelierul 4: Educația de gen – o precondiție privind implementarea cu 

succes a Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea” 

Subiecte de discuție: 

Provocări și bunele practici în integrarea dimensiunii de gen în procesul 

educațional din perspectiva instituțiilor de învățământ în domeniul milităriei, 

securității și ordinii publice 

Instrumente și resurse pentru integrarea perspectivei de gen în învățământul 

în domeniul milităriei, securității și ordinii publice 

Prevenirea și eliminarea discriminării pe criteriu de gen în învățământul în 

domeniul milităriei, securității și ordinii publice 

Aspectele de gen în instruirea pentru participare la misiuni și operații 

internaționale 

Alte subiecte relevante tematicii atelierului de lucru 

Atelierul 5: Familie, tradiții, religie, egalitate de gen… 

Subiecte de discuție: 

Toleranța, incluziunea, interacțiunea și abordarea interculturală – cheia 

succesului în asigurarea egalității de gen 

Egalitatea de gen se învață în familie 

Genul: între tradițiile seculare și valorile actuale 

Statutul social al femeii în religiile mondiale contemporane 

Alte subiecte relevante tematicii atelierului de lucru 

Atelierul 6: Dimensiunea de gen în contextul prevenirii/combaterii 

extremismului, separatismului și terorismului 

Subiecte de discuție: 

Rolul femeilor și perspectiva de gen în procesul de prevenire și combatere a 

extremismului, separatismului și terorismului 

Impactul extremismului, separatismului și terorismului asupra femeilor 

Femeia și extremismul, separatismul, terorismul: victimă vs. agresoare 

Perspectiva de gen în programele de prevenire și combatere a 

extremismului, separatismului și terorismului 

Alte subiecte relevante tematicii atelierului de lucru 

Fiecare atelier de lucru se va finaliza cu o totalizare, în cadrul căreia 

moderatorul v-a prezenta rezultatele obținute și concluziile de bază. 

 



 

Conferința se va încheia cu un panel de discuții cu participarea unor 

experți/experte notorii, în cadrul căreia va fi organizată o sesiune de concluzii și 

recomandări, evenimentul finalizându-se cu câteva mesaje din partea oficialilor de 

rang înalt invitați la conferință. 

Toți participanții/participantele la conferință urmează să primească 

certificate de participare (digitale). 

Rezultatele lucrărilor conferinței urmează a fi publicate într-o culegere de 

materiale. 
 

Participanți (grupuri-țintă): 

La conferință sunt invitați/invitate reprezentanții/reprezentantele 

organizațiilor internaționale, misiunilor diplomatice, sectorului guvernamental, 

administrației publice centrale și locale, instituțiilor de securitate și apărare, 

mediului academic, societății civile, mass-media, atât din Republica Moldova, cât 

și de peste hotare. 

 

Condiții de participare: 

Completarea și expedierea formularului de participare – până la data 

de 1 octombrie 2020 

Expedierea titlului și rezumatului articolului (max. 500 cuvinte) – până la 

data de 15 octombrie 2020 

Expedierea articolului definitivat – până la data de 15 noiembrie 2020 

Cerințele pentru redactarea articolelor – conform anexei 
 

Rezultatele scontate: 

✓ reconfirmarea importanței implementării la nivel internațional, regional și 

local a Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”; 

✓ consolidarea cooperării și stabilirea parteneriatelor în vederea 

implementării eficiente a Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea” la nivel 

internațional, regional și local; 

✓ crearea premiselor pentru inițierea elaborării unui nou Program Național 

de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind 

Femeile, Pacea şi Securitatea (pentru anii 2022-2025); 

✓ circa 100 de participanți/participante la conferință au făcut schimb de 

practici pozitive și lecții însușite cu privire la implementarea Rezoluției 1325; 

✓ elaborarea unor seturi de propuneri/recomandări conform problematicii 

abordate; 

✓ elaborarea și editarea unei culegeri de materiale ale conferinței. 
 

Impact: 

Reprezentanții/reprezentantele instituțiilor sectorului de securitate și apărare 

din Republica Moldova și din alte țări își vor consolida capabilitățile necesare 

pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind 

femeile, pacea și securitatea la nivel național, inclusiv prin fortificarea dialogului 

cu partenerii externi, mediul academic, organizațiile societății civile și mass-media, 

precum și vor participa la un exercițiu de schimb de experiență între diverse națiuni 

și domenii de activitate. 
 



Durata: 

3 zile (28-30 octombrie 2020) 
 

Formatul evenimentului: 

online, prin intermediul platformei ZOOM 
 

Limbile de lucru: 

română, engleză și rusă 
 

Organizatori și parteneri: 

Evenimentul este organizat de Ministerul Apărării al Republicii Moldova și 

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” în parteneriat cu 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite 

pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), Platforma pentru 

Egalitate de Gen în Republica Moldova (PEG) și Centrul de Informare şi 

Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO), cu suportul 

financiar oferit de Suedia, PNUD și UN Women. 
 

Parteneri media: 

• Centrul mass-media militară 
Notă: Evenimentul este deschis pentru reprezentanții/reprezentantele instituțiilor mass-

media. Pentru participare la conferință este necesar de expediat o solicitare în adresa uneia dintre 

persoanele de contact. 

 

Persoane de contact: 
 

Ministerul Apărării – Alexandru DRĂGULEAN, 

tel.: +37368221194, e-mail: alexandru.dragulean@army.md 
 

Academia Militară a Forțelor Armate – Natalia ALBU, 

tel.: +37379555807, e-mail: albu_nataly@yahoo.com 
 

PNUD Moldova – Natalia VOLCOVSCHI, 

tel.: +37369854980, e-mail: natalia.volcovschi@undp.org 
 

UN Women Moldova – Elena RĂȚOI, 

tel.: +37360610005, e-mail: elena.ratoi@unwomen.org 
 

Platforma pentru Egalitate de Gen – Nina LOZINSCHI, 

tel.: +37369215456, e-mail: lozinschin@gmail.com 
 

CID NATO – Ana NEGRU, 

tel.: +37379305851, e-mail: ana.negru@infocenter.md 


