
 

 
 

 

Stimată doamnă, 

Abilitarea economică a femeilor este esențială pentru un viitor prosper în Republica Moldova. Într-o țară 

în care femeile constituie 52% din populația totală, este esențial să se acorde femeilor oportunități egale 

de educație și muncă, precum și o remunerare decentă pentru a-și construi viața și condițiile de trai 

decente.  

Pentru a accentua importanța și necesitatea participării femeilor în viața economică profesională și/sau 

antreprenorială precum și a încuraja, mobiliza antreprenoarele să devină active și să treacă peste 

diferite obstacole, care par să le încetinească succesul în afaceri, Platforma Națională a Femeilor din 

Moldova (PNFM) are plăcerea de a Vă invita la Atelierul de lucru ”Identificarea propunerilor de politici 

privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova”, care va fi organizat la 

data de 18 ianuarie 2022, ora 9:30, în format hibrid (cu prezență fizică și online).  

Actualmente, din numărul total de antreprenori din țara noastră, aproximativ 32% sunt femei, care 

a crescut în ultimii 3 ani 5% (sursa: BNS). Deci, scopul Atelierului de lucru este de a oferi viitoarelor 

antreprenoare și femeilor antreprenoare setul de abilități și instrumente necesare întru sporirea 

gradului de conștientizare și cunoaștere a modalităților de abilitare economică în vederea accesului 

acestora la oportunitățile economice existente. Totodată participantele vor primi și lecții din viața de 

business: studii de caz și bune practici, provocări, tehnici și strategii de reușită.  

Acest eveniment este organizat cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în 

politici economice”, implementat de către GIZ Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Federal 

pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare 

și Cooperare (SDC). 

Ținând cont de restricțiile pandemice, prezența fizică (adresa: mun. Strășeni, str. M. Eminescu 23) va fi 

posibilă doar cu certificatul de vaccinare sau rezultatul testului la COVID-19 (efectuat cu cel mult 48 ore 

înainte de eveniment). Pentru a participa în format online, vă rugăm să accesați link-ul de conexiune pe 

platforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3435617413?pwd=UVU2RmlUNTR1dnRVYWw0VFI2a0R0QT09  

Vom aprecia confirmarea participării Dumneavoastră, menționând formatul de participare, la 

următoarea adresă de email: office@pnfm.md sau la numărul de telefon: 068195509, până la data de 

13.01.2022 

Agenda preliminară a Atelierului de lucru se anexează. 

Vă așteptăm cu drag la evenimentul nostru! 

Cu respect, 

 

Iulia COSTIN,  

Președinta PNFM 
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