Proces-verbal al ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen
Locație: Str. Armenească, 13 (CPD)
Mun. Chișinău

Data: 27 mai 2016
Durata: 16:00 –17:30

Participanți/participante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alina Andronache, Vicepreședintă, Platforma pentru Egalitate de Gen;
Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen;
Alexei Buzu, Director, CPD
Cornelia Călin, Analistă a Finanţelor Partidelor Politice, Promo-LEX
Ecaterina Mardarovici, Directoare executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE

Ordinea de zi:
1. Ședința Comisiei Guvernamentale pentru egalității între femei și bărbați (Comisia
guvernamentală).
Alina Andronache a informat că în cadrul ședinței comisiei guvernamentale, doamna
Valentina Bodrug Lungu a prezentat Platforma pentru Egalitate de Gen și obiectivele
acesteia, care se regăsesc în Agenda Egalității de Gen.
S-a precizat ca este bine ca trei membri ai BP au drept de vot în cadrul comisiei, doar că nu
este sigur de eficiența acesteia și cum poate influența asupra politicilor de gen din cadrul
ministerelor, pentru că la ședințele comisiei sunt delegate de fiecare dată alte persoane din
cadrul ministerelor care nu sunt factorii de decizie.
S-a menționat că a fost transmisă propunerea Antoniței Fonari, ca la ședințele comisiei
guvernamentale să poată asista orice ONG care demonstrează experiență în domeniul
respectiv de politici publice, cu procedura simplă de anunţare a Secretariatului. Propunerea
nu a fost acceptată de Președintele comisiei Gheorghe Brega.
S-a decis: Participarea ONG-urilor la ședințele comisiei guvernamentale se va realiza prin
rotație.
Alexei Buzu a informat că propunerile CPD privind reformarea comisiei guvernamentale,
vor fi discutate la următoare ședință, care va avea loc în luna septembrie (2016). A precizat
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că modul în care activează acum Comisia guvernamentală nu este eficientă, deoarece actorii
principali sunt doar ONG-urile și MMPSF.
Este necesar un mecanism de responsabilizarea a ministerelor, care să vină cu raport la final
de an privind politici elaborate pentru asigurarea egalității de gen. Pentru aceasta este
importanta ca MMPSF să decidă anumite reguli de activitate ale comisiei.
Ecaterina Mardarovici a subliniat importanța prezenței Platformei la ședințele comisiei
guvernamentale, însă a precizat să nu avem așteptări prea mari. La final de an trebuie să se
facă o evaluare cu ce s-a realizat și ce nu și să venim cu propuneri concrete de reformare a
acesteia.
2. Document care include toate propunerile referitoare la reforma concediului de îngrijire a
copilului 0-3 ani.
Alexei Buzu a precizat că este confuz privind activitatea Platformei, deoarece suntem la
data de 27 mai și nimeni din cadrul Platformei nu a confirmat participarea la evenimentul
din 30 mai, care este de o mare importanță pentru domeniul egalității de gen și anume
responsabilizarea și asumarea anumitor angajamente de către ministerele de resort.
Ecaterina Mardarovici a subliniat că sunt foarte multe evenimente, dar nu poți să participi
la toate deoarece nu mai reușești să realizezi activitățile proprii organizații.
S-a menționat ca atunci când o organizație membră deține expertiza într-un anumit domeniu
și are nevoie de suportul membrilor Platformei pentru a promova anumite politici atunci
mesajul către Platforma trebuie să fie clar - necesitatea suportului și susținerii.
S-a discutat despre propunerile incluse în documentul privind elaborarea cadrului normativ
pentru extinderea serviciilor de educație antepreșcolară (0-3 ani) și reformarea concediului
de îngrijire a copilului. Acestea propunerile au fost discutate în cadrul ședinței cu Platforma
Femeilor Deputate din 23 mai.
Documentul presupune acțiuni concrete din partea ministerelor de resort cu termene pentru
realizare. Aceste acțiuni reprezentă un prim pas în reforma concediului de îngrijire a
copilului și extinderea serviciilor de educație antepreșcolară.
S-a decis. De principiu de acord cu masurile incluse în documentul care va fi discutat luni
Forul de politici publice: "Cum asigurăm o piață a muncii prietenoasă mamelor și
taților"(30.05.2016).

Acest document este realizat de Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi”, cu susținerea Programului „Femeile în Politică”, implementat
de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu susținerea financiară a
Guvernului Suediei.

3. Modalitatea de adoptare și semnare a unui documentul/rezoluția de politici publice în
cadrul Forul de politici publice: "Cum asigurăm o piață a muncii prietenoasă mamelor și
taților"(30.05.2016).
S-a discutat despre necesitatea elaborării unui document în care să fie incluse prevederile
propuse și aprobate de către participanții la for.
Alexei Buzu a precizat că nu va fi elaborată rezoluție, la for discuțiile se vor realiza în baza
planului de acțiuni privind elaborarea cadrului normativ pentru extinderea serviciilor de
educație antepreșcolară (0-3 ani) și reformarea concediului de îngrijire a copilului.
Propunerile/modificările din cadrul forului vor fi incluse concomitent în document de către
un coleg de la CPD. Este important să vedem care sunt acțiunile agreate de către ministerele
de resort.
S-a decis: În cadrul forului se va purta discuțiile pe marginea celor 8 masuri incluse în
planul de acțiuni privind elaborarea cadrului normativ pentru extinderea serviciilor de
educație antepreșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului. Ministerul
responsabil se va expune dacă este sau nu de acord și termenul propus pentru realizarea
acestei masuri.
4. Eveniment cu ocazia aniversării unui an de la înființarea Platformei pentru Egalitate de
Gen.
Alina Adronache a precizat că în data de 19 iunie Platforma va avea 1 an de la înființare.
Cu această ocazie a propus ca Platforma să organizeze o conferință de presă/un eveniment
în care să se discute despre rezultatele obținute, ce a fost bine și ce nu. Într-un timp scurt
Platforma s-a reușit să se realizeze foarte multe lucruri frumoase care trebuie promovate.
S-a discutat că cel mai potrivit ar fi organizarea unei mese rotunde cu toți membrii
platformei și alți simpatizanți unde să fie prezentat un raport al Platformei pentru Egalitate
de Gen și să se realizeze consultări privind Strategia Platformei pentru Egalitate de Gen, în
cadrul unui ateleier.
S-a propus ca în cadrul mesei rotunde/evenimentului să fie demarat concursul de fotografii
care reprezintă implicarea taților în educarea și creșterea copiilor.
Andrei Brighidin a menționat ca FEE poate asigura transportul membrilor din teritoriu și 3
premii pentru câștigătorii concursului de fotografie.
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S-a decis: organizarea în decurs de o săptămână o ședință a BP pentru a planificare
evenimentul de aniversare a unui an de la înființarea Platformei.
Alina Andronache va pregăti un concept al concursului de fotografii care va fi prezentat la
ședință.
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