Proces - verbal al ședinței nr.1
Platforma pentru Egalitatea de Gen
Locație: Str. Armenească, 13
Mun. Chișinău

Data: 19 iunie 2015
Durata: 16:00 –18:00

Participanți:
1. Antonița Fonari, Secretară Generală al Consiliului ONG; Directoare Executivă, Centrul de
Resurse „Tineri și Liberi”
2. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE
3. Alina Andronache, Militantă pentru Egalitate de gen
4. Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă, Promo-Lex
5. Cristian Ciobanu, Coordonator de Proiect, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
6. Elena Meseaț, Asociația Femeilor Atreprenoare din Moldova (AFAM)
7. Maria Vîzdoagă, Asistentă programe, FEE
8. Nina Lozinschi, Coordonatoare, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
9. Olga Nicolenco, Trainer gender
10. Valentina Bodrug-Lungu, Președinta ”Gender-Centru”
11. Victoria Apostol, Coordonatoare, CReDO
12. Violeta Dumitrașcu, Coordonatoare, Clubul Politic al Femeilor 50/50
S-a discutat și s-a decis:
1. Regulamentul Platformei pentru promovarea egalității de gen.
A fost salutabilă ideea de a include ca și constituenți/membri persoane fizice și juridice.
La recomandarea Victoriei Apostol a fost modificat misiunea Platformei prin excluderea
propoziție ”ca să determine adoptarea și implementarea legii privind cota de gen”.
Domnul Andrei Brighidin a propus ca actele de constituire să nu includă logourile
finanțatorilor, ca Platforma să se identifice prin propriul logo, şi ca cererea de aderare la
Platformă să fie însoțită de semnarea unei Carte/Manifest a Platformei pentru promovarea
egalității de gen. La fel, dumnealui a precizat că organul de conducere al Platformei trebuie
să fie unul colectiv, de anvergură și veritabil, iar pentru aceasta, organul dat trebuie să fie
compus din mai mulți membri.
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S-a propus introducerea unui articol privind statutul membrilor observatori pentru
organizaţiile internaţionale sau naţionale, precum şi pentru instituţiile mass-media
internaţionale. care susţin egalitatea de gen
Excluderea punctului 3 (Activitățile Platformei) din Regulament cu precizare că se va reveni
la activități pe grupuri de lucru ulterior și a cerinței de minim 1 an experiență în domeniul
promovării egalității de gen pentru a deveni membru al Platformei.
S-a discutat componența Biroului Permanent al Platformei și procesul de luare a deciziilor în
cadrul acestuia. Mandatul biroului executiv să fie de 3 luni.
Doamna Antonița Fonari a precizat că știrile importante ale Platformei pentru Egalitate de
Gen vor fi plasate pe pagina web al Consiliului ONG (www.consiliulong.md).
Doamna Alina Andronache s-a oferit să creeze pagina publică în Facebook a Platformei și a
unui grup închis pentru comunicare mai eficientă a membrilor.
S-a decis: Denumirea Platformei - Platforma pentru Egalitate de Gen. Modificarea
regulamentului în baza propunerilor adoptate prin consens, elaborarea cererii de aderare și
Carta egalității de gen. Pentru elaborarea acestor acte, domnul Andrei Brighidin și-a oferit
suportul Secretariatului Platformei. Actele vor fi expediate ulterior membrilor pentru
aprobare și semnare.
2. Alegerea Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen.
S-a propus ca Biroul Permanent să fie format din organizațiile, persoanele fizice prezente la
ședință.
Doamna Antonița Fonari a precizat că funcția de Vicepreședinte/Vicepreședintă este o
pregătire și acumulare de experiență pentru a prelua mandatul de Președinte/Președintă.
S-au discutat candidaturile pentru funcția de Președinte/Președintă și Vicepreședinte/
Vicepreședintă.
Pentru funcția de Vicepreședinte/Vicepreședintă a fost propusă candidatura Victoriei Apostol,
iar pentru funcția de Președinte/Președintă candidaturile Valentinei Bodrug-Lungu și
Antoniței Fonari, care a refuzatfuncţia.
S-a decis componența Biroului Permanent: Alina Andronache, Promo-Lex, CReDO, AFAM,
Gender-Centru, CPD, CPF 50/50 și numirea Valentinei Bodrug-Lungu în funcția de
Președintă a Platformei pentru egalitate de gen,Victoriei Apostol în funcția de Vice
președintă. Secretariatul Platformei va fi deținut de către Centrul de Resurse ”Tineri și
Liberi”, Secretara Generală – Nina Lozinschi.
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3. Planul de activități al Platformei pentru promovarea egalității de gen, iunie – septembrie
2015.
Doamna Antonița Fonari a precizat importanța cunoașterii activităților din proiectele
fiecăruia, pentru a avea o claritate și o solidaritate în cadrul Platformei. Dumneaei a solicitat
ca în decurs de două săptămâni organizațiile membre să aducă la cunoștință informația
despre activitățile din cadrul proiectelor pe care le implementează, pentru a evita dublarea
activităților.
S-a discutat ca activitățile Platformei egalității de gen să nu fie limitate doar la activități de
advocacy pentru aprobarea și implementarea legii privind cota gen, dar să fie axate pe
implementare Agendei Egalității de Gen
Doamna Valentina Bodrul-Lungu a informat că Dumneaei participă în cadrul dialogului
ONU la New York privind suportul societății civile în domeniul egalității de gen.
S-a propus organizarea unei conferințe de presă pentru lansarea Platformei pentru egalitatea
de gen.
În acest sens a fost propusă, din partea doamnei Antonița Fonari, realizarea unei ședințe cu
Parlamentul RM în baza Concepție de colaborare dintre Parlament și societatea civilă în care
să se discute etapele implementării Politicii de gen cu prezența presei.
Domnul Andrei Brighidin a propus ca înainte de întâlnirea cu Parlamentul să aibă loc o
ședință de pregătire în care să se delege responsabilitățile și vorbitorii.
S-a decis ca în două săptămâni să fie stabilită data ședinței cu Parlamentul cu solicitarea
prezenței presei.
Invitația pentru jurnaliștii sensibili la tematica egalității de gen va fi realizată de către Andrei
Brighidin.
4. Includerea organizațiilor din regiuni în activitățile Platformei.
S-a discutat posibilitatea includerii organizațiilor din teritoriul în activitățile Platformei.
S-a propus ca la ședințele și activitățile Platformei să fie invitate și organizațiile care
lucrează în domeniul egalității de gen din teritoriu și să fie asigurată prezența acestora online
prin intermediul tehnologiilor ( de exemplu Skype, e-mail).
S-a decis ca agendele ședințelor Platformei/ Biroului Permanent și procesele-verbale să fie
transmise tuturor membrilor Platformei.
Președinta ședinței

Antonița Fonari

Secretara ședinței

Nina Lozinschi
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