Proces-verbal al ședinței nr. 5
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen
Locație: Str. 31 august, 98; etajul 3 (FEE)
Mun. Chișinău

Data: 9 noiembrie 2015
Durata: 16:00 –18:00

Participanți:
Valentina Bodrug, Președinta, Platforma pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-Centru”
Victoria Apostol, Vicepreședinta, Platforma pentru Egalitate de Gen; CReDO (online)
Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen;
Ecaterina Mardarovici, Directoare executivă a Clubului Politic al Femeilor 50/50
Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE
Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; Directoare Executivă,
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
7. Cornelia Călin, Analistă, Asociaţia Obştească Promo-LEX (online)
8. Alina Andronache, Politolog
9. Maria Vîzdoagă, Asitentă proiect, FEE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S-a discuta și s-a decis:
1. Trecerea în revistă a activităților membrilor Platformei pentru Egalitate de Gen în
perioada iunie –octombrie 2015.
Nina Lozinschi a realizat o scurtă prezentare a activităților Platformei. S-a menționat că în
data de 30 septembrie au fost expediate scrisori cu aviz de recomandare către liderii
partidelor politice parlamentare cu solicitarea unei întrunire cu reprezentanții ai Platformei
pentru Egalitate de Gen. Subiectul întrunirii fiind necesitatea stringentă de a adopta măsuri
temporare de asigurare a egalității de gen în politică. Persoanele delegate pentru întrunirile
cu partidele politice au fost: Ecaterina Mardarovici - PCRM; Valentina Bodrug - PDM;
Alexei Buzu-PL; Andrei Brighidin - PLDM; Antonița Fonari - PSRM.
2. Planul de acțiuni privind întâlnirile cu liderii partidelor politice și subiectul cota de gen în
Parlament.
Dat fiind faptul că nu s-a primit nici un răspuns la solicitările oficiale s-a propus ca fiecare
persoana delegată să stabilească până la sfârșitul săptămânii viitoare întrevederea cu liderii
partidul pentru care a fost delegate.
Antonița Fonari a informat că din discuțiile cu Președintele Parlamentului Andrian Candu
s-a înțeles că proiectul de lege 180 urmează să fie pus pe ordinea de zi în două săptămâni. În
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acest timp trebuie să reușim să stabilim întrevederile cu liderii partidelor politice
parlamentare.
S-a decis ca timp de 2 săptămâni persoanele delegate să stabilească o întrevedere cu ea cu
partidele politice pentru care au fost delegate. Data întrunirii va fi anunțată la toți membrii
Platformei, pentru a oferi posibilitatea membrilor să facă parte din grupul care va reprezenta
Platforma la discuțiile cu partidele politice.
3. Planul de lucru cu membrii Comisiei parlamentare pentru drepturile omului.
Așa cum s-a stabilit și la masa rotundă din 4 noiembrie, pentru ca proiectul de lege 180 să
aibă succes și să fie vota de o majoritate parlamentară, Comisia Parlamentară pentru
drepturile omului trebuie să aibă un raport pozitiv. Din acest motiv membrii Platformei
trebuie să întreprindă activități de lobby pe lângă Comisia parlamentară pentru drepturile
omului.
S-a decis ca timp de două săptămâni doamna Ecaterina Mardarovici va stabili o întrevedere
cu Președintele Comisiei Vladimir Țurcanu. Data stabilită va fi anunțată la toți membrii. La
ședință vor participa și alți membri ai Platformei.
4. Conferința Națională a Egalității de Gen.
Andrei Brighidin a informat că și anul acesta FEE va organiza Conferința Națională a
Egalității de gen, care de data aceasta poate fi organizata în parteneriat cu Platforma pentru
Egalitate de Gen. S-a propus data de 9 decembrie 2015 pentru organizarea evenimentului.
Antonița Fonari a propus ca în cadrul Conferinței să fie un atelier cu organizații
internaționale, unde să fie prezentate inițiativele societății civile din Moldova privind
promovarea egalității de gen în politică. Un atelier în care să se prezinte activitatea
Platformei pentru egalitate de gen de către Președintă, Secretară, membrii Biroului
Permanent.
S-a mai propus ca în cadrul Conferinței să fie organizată Adunarea Generală a Platformei
pentru Egalitate de Gen, pentru a alege Biroul Permanent al Platformei alegerea
Președintelui/Președintei și Vicepreședintei/Vicepreședintelui Biroului Permanent. În
alegerea Biroului Permanent să se țină cont despre implicarea membrilor Biroului
Permanent în activitățile Platformei și prezența la ședințe, cei care nu și-au îndeplinit
atribuțiile să fie înlocuiți cu alți membri ai Platformei.
S-a decis ca Andrei Brighidin va elabora un draft de agendă care va fi pusă în discuție la toți
membri Platformei.
5. Anunțul de recrutate a voluntarilor și diseminarea acestuia.
Nina Lozinschi a prezentat anunțul de recrutate a voluntarilor pentru Platforma pentru
Egalitate de Gen. Datorită faptului că sunt perioade când Secretariatul Platformei nu este
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foarte mult prins în activitățile platformei, datorită anumitor situații politice. În aceste
perioade am putea instrui o echipă de voluntari/voluntare care vor fi incluși în activitățile
Platformei, dar care în același timp se vor dezvolta ca profesioniști pentru a putea fi angajați
în organizațiile membre ale Platformei.
S-a decis diseminarea anunțului de către membrii Platformei către persoanele interesate.
Invitarea voluntarilor să participe la evenimentul de lansarea a Campaniei „16 zile” din 25
noiembrie.
6. Colaborarea cu Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”. Nina Lozinschi
Conform planului de activități al Platformei pentru Egalitate de Gen pentru septembrie –
decembrie 2015 urma să invităm organizațiile care lucrează în domeniul prevenirea și
combaterea violenței în familie în cadrul unei ședințe pentru a discuta sinergizarea acțiunilor
în vederea realizării obiectivului II din Agenda Egalității de Gen. La recomandarea doamnei
Ana Revenco, președinta Asociației ”La strada” să invităm la discuție Secretara Coaliției
Naționale ”Viața fără violență”. S-a luat legătura cu secretariatul Coaliției care este deținut
de Centrul de drept al Femeii, care și au manifestat deschiderea pentru colaborare și posibilă
aderare la Platformă. A fost propus ca Platforma pentru Egalitate de Gen să se implice în
promovarea activităților din cadrul Campanie ”16 zile” și prezența la evenimente. Lansarea
oficială va avea loc prin intermediul unui flashmob în data de 25 noiembrie 2015, cu
începere la 18:00, în incinta centrului comercial MallDova.
S-a decis promovarea evenimentului pe www.consiliulong.md și pagina de Facebook a
Platformei și participarea la eveniment.
7. Examinarea dosarelor de aderare la Platforma pentru Egalitate de Gen.
Nina Lozinschi a prezentat dosarele de aderarea ale A.O. ”Tineri pentru dreptul la viață”,
A.O. ”Femeia Modernă”, A.O. Vocea Femeilor Rome ”ROMANO ALAV”, Centrul de
Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități (CAJPD), A.O. ”Femeia pentru Viitor”.
S-a decis: Toate cererile au fost aprobate și oferirea calității de membru în unanimitate.
Alte decizii:
Antonița Fonari a precizat că trebuie de urmărit în toate procesele verbale dacă sau
implementat deciziile luate. Și anume despre implicarea membrilor biroului permanent. Iar
la alegerea Biroului Permanent să se țină cont despre implicarea membrilor Biroului
Permanent în activitățile Platformei și prezența la ședințe, cei care nu și-au îndeplinit
atribuțiile să fie înlocuiți cu alți membri ai Platformei.
S-a decis ca Secretariatul Platformei să expedieze o scrisoare către Președintele Timofte
pentru a crea un precedent prin numirea unui consilier/consilieră pe problemele gender.
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Antonița Fonari să expedieze un mesaj personal doamnei Gherman în care să solicite
documentul care reglementează propunerile inițiale ale diplomaților
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