Platforma pentru Egalitate de Gen
Adresa: Str. A. Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova
Adresa poștală: MD 2009, Chișinău Republica Moldova
E-mail: secretariat.platformadegen@gmail.md;
Web: www.egalitatedegen.md

Proces-verbal al ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen
Locație: Str.Mateevici, nr. 60 (USM), blocul nr.1 sala 28
Mun. Chişinău

Data: 23 ianuarie 2017
Durata: 15:00 - 19:00

Participanți/te Participanți/participante cu drept de vot:
1. Ecaterina Mardarovici, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen,
Directoare, CPF 50/50
2. Valentina Bodrug-Lungu, Vicepreședinta Platformei pentru
Președinta Gender-Centru
3. Alina Andronace, Politoloagă
4. Antonița Fonari, Președinta Consiliului ONG
5. Cornelia Călin, Analistă Promo-LEX
6. Victoria Apostol, Co-fondatoare GIFM (prin Skype)

Egalitate

de

Gen,

Participanți/te fără drept de vot:
1. Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen
2. Andrei Gaiu, Coordonaor TDV/CAP
S-a discutat și s-a decis:
1. Planul de acțiuni al Platformei (ianuarie - martie 2017), inclusiv activitățile și produsele
proiectului finanțat de FEE.
Victoria Apostol a menționat faptul ca în documentul care prevede cadrul logic, produsele potențiale
ale grantului este inclus ca indicator : existența cel puțin a unui surse noi de finanțare a activităților
desfățurate de organizație. Acest aspect neregăsinduse la produsele proiectului. A specificat
necesitatea clarificări modului de realizare acestui indicator, dacă acesta va fi lucru voluntar de către
membrii Biroului sau și-l asumă echipa de implementare a proiectului.
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Antonița Fonari a propus ca Nina Lozinschi și Valentina Bodrug să includă acest aspect în fișele de
post. Scrierea și aplicarea unei solicitări de finanțare la cel puțin un donator să fie rezultat al acestui
proiect.
Nina Lozinschi a precizat că în planul de acțiuni au fost incluse și activități din cadrul planului de
implimentare a Strategiei Platformei. Este important să stabilim componența echipei de fundraising,
care împreună cu Secretariatu vor fi implicați în scrierea de proeicte, elaborarea conceptului a
Festivalului Egalității de Gen care este o modalitate de fandraising pentru Platformă. La fel trebuie de
stabilit echipa de comunicare externă, pentru a realiza video-uri scurte cu mesaje de susținerea cauzei
egalității de gen din partea membrilor Platformei.
Ecaterina Mardarovici a propus să fie realizată o ședință specială unde să fie discutate activități de
sustenabilitate și durabilitate a Platformei.
S-a discutat ca la contractarea experților pentru implimenatrea proiectului, membii Biroului și membrii
Platformei să aibă prioritate dacă au calificarea conform termenilor de referință.
Antonița Fonari a menționat că comunicatul de selectare a experților trebuie publicate în acelaș anunț
de concurs pentru a oferi oportunitatea de aplica fiecare acolo unde se regasește din punct de vedere a
experienței profesionale.
S-a discutat despre faptul ca ședințele platformei să se desfășoare în fiecare a doua săptămână a
fiecărei luni. A fost propus ca Adunarea Generală a Platformei să se desfășoare în luna septembrie.
Antonița Fonari a menționat că glosarul cu termenii specifici și expoziția cu caricaturi sunt produse
care se completează, pentru aceste trebuie să se lucreze concomitent.
Alina Andronache a propus ca pentru realizarea caricaturilor să fie implicați tinerii artiști, pentru a fi
încurajați în activițățile lor și a căror servicii fiind mult mai ieftine decât a unor caricaturiști de
renume.
Cornelia Călin a menționat că Promo-Lex pregătește chestionare de intervievare a reprezentanților
partidelor politice din teritoriu privind activitatea financiară a acestora, unde ar putea include întrebări
referitoare la cota de gen în cadrul Birourilor politice și a Congreselor Naționale. Datele vor fi
colectate de la partidele active, în baza acestor date va putea fi elaborat raportul.
Valentina Bodrug-Lungu a specificat că Vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici a reinterat
necesitate stabilirii unei ședințe comune a Platformei pentru Egalitatea de Gen cu Platforma Comună
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de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul RM. Fiind necesar să pregătim subiectele care dorim
să le discutăm în cadrul acestei ședințe.
Ecaterina Mardarovici a menționat că Platforma trebuie să realizeze întîlniri de curtuazie cu
Organizațiile de femei a partidelor politice. Acestea trebuie să devină mai militante pentru respectare
prevederilor de palsament.
Antonița Fonari a propus ca ședințele cu reprezentantele partidelor politice să se desfășoare într-un
cadru nonformal, la un ceai într-un local din oraș.
S-a discutat ca o dezbatere publică să fie realizată cu Academia de Științe, avînd ca tematică acordarea
funcțiilor la femenin.
Valentina Bodrug-Lungu a menționat că Platforma trebuie să se implice în implimentarea planului de
acțiuni a Staretgie Egalității de Gen, unele acțiuni au direct legătură cu acțiunile Platformei, cum ar fi
cel de monitorizarea implimentării legii nr.71.
A propus ca Platforma să se implice în revizuirea codului deontologic al jurnalistului din perpectiva
egalității de gen, alături de API. O prioritate în activitatea Platformei trebuie să fie axate pe instruiri
pentru membrii Platformei referitor la poziții comune față de anumite tematici a domeniului.
A mai propus ca Platforma să găsească resurse pentru elaborarea unui raport alternativ pentru
implementarea ODD, pe dimensiunea egalității de gen.
A fost discuții anterioare referitor la subiectul implicarea femeii în demensiunea pace și securitate
pentru care ar trebui să milităm. Chiar dacă au existat păreri diferite, Valentina Bodrug a precizat că
este un subiect care are nevoie de atenție și anume din perspectiva egalității de gen, mai ales în
contextul sinucidelor care se întâmplă în cadrul armatei. In acest context am putea stabili o ședință cu
Ministerul Apărării pentru a discuta o eventuală colaborare în vederea unor instruiri gender pentru
ofițeri și soldați, reabilitarea soldaților care au fost în misiune de securitate, campanie de informare
referitor la Rezoluția 1325.
Antonița Fonari a precizar că în acest context trebuie de gândit la reabilitarea polițiștilor de sector care
lucrează în condiții extrem de complicate, situațiile de hărțuire sexuală sau discriminare și nu știu cum
să reacționeze.
Valentina Bodrug a menționat că este necesar de elaborat un studiu privind hărțuirea sexuală în forțele
armate și securitate.
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S-a decis:
2. Aprobarea planului de acțiuni în conformitate cu propunerile expuse la ședință.
3. La selectarea experților pentru implimenatrea proiectului, membii Biroului și membrii Platformei
vor avea prioritate dacă au calificarea conform termenilor de referință.
4. Regulamentul de ordine interioară a Biroului Permanent.
Regulamentul Biroului Permanent a fost elaborat în baza Regulamentului Platformei. Documentul
coține două propuneri privind soluționarea situațiilor de conflict: Comisia de etică și pe cale amiabilă
(punctul 37). Victoria Apostol și Alexei Buzu au propus (prin e-mail) excluderea capitolului
”Comisia de Etică” și menținerea punctului 37.
S-a decis cu vot unanim excluderea capitolului cu referire la Comisia de etică. Soluționarea
conflictelor se va realiza pe cale amiabilă între persoanele aflate în conflict. ” În cazul nesoluționării
conflictelor pe cale amiabilă, atunci se va face o solicitare către Președinta/tele sau Vice. Conducerea
Platformei va analiza situația și va propune o soluție, dacă este cazul va informa Biroului Permanent,
anunțând Secretariatul pentru a include subiectul în agenda ședinței”.

5.

Implicarea/participarea la Forumul Public organizat de UN Women/CSAG.

Antonița Fonari a menționat că de ceva timp încercă să găsească răspuns referitor la componența
CSAG, cum au fost selectți membrii CSAG, cum s-a luat decizia ca tematica Forumului Public să fie
împuternicirea economică a femeilor și angajarea în câmpul muncii este cea mai actuală problemăa
femeilor în Moldova
Alina Andronache a specificat că tematica forumului a fost sabilită în concordanță cu tematica celei
de-a 61-a sesiune a Comisiei pentru Statul Femeii :„Abilitarea economică a femeilor în schimbarea
lumii muncii”.
Ecaterina Mardarovici a menționat că susține tematica aleasă, pentru că va fi discutată din diferite
perspective, conform specificului fiecărui grup: femei rome, emigrante, în etate, HIV/SIDA.
Antonița Fonari a menționat că este necesar să se realizeze o conexiune cu subiectele de anul trecut a
Forumului, să se vadă ce rezultate au obținut grupurile pe subiecte abordate. A propus ca pe lângă
tematica general fiecare grup să își stabilească un subiect specific. Această propunere trebuie
transmisă membrilor GSAG.
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S-a decis: Antonița Fonari și Nina Lozinschi va reprezenta Biroul Platformei la ședințele de pregătire a
Forumului Public „Parteneriat pentru o Moldovă Incluzivă și Prosperă: Femeia Contează!”. Vor
solicita informaii despre organizarea evenimentului astfel în cît în scurt timp să poată informa membrii
și constituenții PEG despre formatul forumului și condițiile de aplicare/participare la evenimentul din
2017.
6. Delegarea a 2 persoane la cea de-a 61-a sesiune a Comisiei pentru Statul Femeii, în perioada
13-24 martie, la New York.
Antonița Fonari a propus delegarea Alinei Andronache pe dimensiunea IT având în vedere implicarea
în elaborarea și menținerea site-ul și pagina de Facebook a Platformei.
Cornelia Călin a menționat că intenționează să își auto propună candidatura pentru demensiunea IT.
Valentina Bodrug Lungu a specificat că trebuie să motivăm și să acordăm privilegiu membrilor
Platformei, mai ales că a fost solicitată delegarea de la Platforma pentru Egalitate de Gen.
Antonița Fonari a prpous ca MMPSF să-i fie propusă și candidatura Victoriei Apostol care este la
New York și nu are nevoie de cazare și transport.
S-a decis cu vot unanim delegarea Corneliei Călin, unui/unei reprezentant CPD, Victoria Apostol.

Președinta ședinței

Ecaterina Mardarovici

Secretara ședinței

Nina Lozinschi
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