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. Pușkin 16
Mun. Chişinău

Data: 8 februarie 2018
Durata: 14:00 - 16:00

Participați/te cu drept de vot:
1. Vitalie Meșter, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Director CAJPD
2. Valentina Bodrug-Lungu, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen,
Președinta Gender-Centru
3. Ecaterina Mardarovici, Directoarea CPF 50/50
4. Alina Andronache, Politologă
5. Galina Precup, Vicepreședinta CPD
6. Cornelia Călin, Analistă a finanțelor, Promo-LEX
7. Olga Patlati, AO Onoare și drepturile femeii contemporane, Bălți (on-line)
8. Pancho Valchanov, Director INRECO
Participante fără drept de vot:
9. Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen
10. Olga Bîtcă, Coordonatoare Programe, CReDO
S-a discutat și s-a decis:
1. Reprezentarea PEG la evenimente publice. Follow-up la declarțiile/apelurile subsemnate de
PEG.
S-a discutat despre evenimentul de încheere a Programului ”Femeia în politică” UN Women la care
au participat Președintele Vitalie Meșter și Secretara Generală Nina Lozinschi ca reprezentanți a
PEG. A fost discutat despre necesitatea de a asigura transparența maximă privind invitațiile la
evenimente și în acelaș timp de utilizat evenimentele publice ca motivare a persoanelor active sau
fondatori Platformei. A fost reinterat faptul că odată ce persoanele au fost alese în funție de
Președinte șau/și Vicepreedinte acestea au fost împuterncite și cu puterea de reprezentare. Este
important să se expedieze une-amil cu o foarte succintă descriere despre eveniment.

Pagina 1 din 4

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

Atunci cînd se trimite un e-mail la cae se solicit acceptarea/susținerea unui document/poziție
commune de indicat expres termenul limită și referire la Regulament că cei care nu reacționează in
termenii indicați se presupune că acceptă propunere/documentul/poziția comună.
S-a informat că declarația subsemnată de PEG privind instituirea Comisiei pentru Drepturile Omului,
inițiativa venită din partea Coaliție Naționale ”Viața fără violență în familie ” a fost luată cu
consultarea Vicepreședintei Valentina Bodrug-Lungu. Care a informat că Egalității de gen/
combaterea și prevenirea violenței de gen vor avea de suferit prin creearea acestei comisii. In legătur
cu formarea acestei comisii au fost mai multe păreri contradictorii, din rândul donatorilor și
societății civile. Se dorește o Comisie Guvernamentală unică la nivel de Secretari de stat cu un
Secretariat care va asigura suport Comisie pe toate domeniile La moment nu este clar care vor fi
atribuțiile acestei comisii si responsabilitățile Secretariatului, nu a fost prezentată nici o
organigramă/structură și cum va colabora Comisia Drepturile Omului cu societatetea civilă.
S-a decis: Valentine-Bodrug-Lungu va solicita mai multe informații de la persoanele responsabile
din cadrul MJ și va transmite informația către membrii PEG
A fost discutat fallow –up declarație de susținere a femeilor care au avut de suferit în urma
interacționării cu sistemul medical perinatal. Acest caz a creat un antecedent de la care lucrurile vor
merge spre o schimbare pozitivă în sistemul medical. Dar sunt încă foarte multe lucruri la care
trebuie să fim atenți și la care PEG ar putea fi solitară (situația taxelor neformale din medicină din
care au de suferit toți și în special femeile, acțiuni de advocacy în promovarea legii privind
malpraxis)
Alina Andronache a informa cî declarația a fost expediată către Dl Prim Ministru Pavel Filip,
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrului Național Anticorupției și Oficiul
Avocatul Poporului. Doar Centrul Național Anticorupție și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale au venit cu un răspuns complex și urmare a declarației și-au asumat angajamente de luptă cu
abuzurile din sistemul medical.
Alina Andronache a propus ca PEG să se implice cu acțiuni de advocacy pentru promovarea și
promulgarea legii privind malpraxis. Din toată istoria acestor femei necesitatea reglementării noțiunii
de malpraxis și sancționarea acestuia este o necesitate strigentă în Moldova.
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S-a decis :Alina Andronage va expedia un mesaj către membrii PEG cu informația despre
raspunsurile primite la această declarație.
2. Pregătirea pentru alegerea unei noi persoane în Biroul Permanent.
S-a discutat despre retragerea Asociație TDV reprezentată de Andrei Gaiu din Biroul Permanent, în
situația în care Regulamentul nu prevede acțiuni de suplinire a Biroului, la moment nu dispune nici de
resurse pentru organizarea Adunării Generale a Platformei. Anunțul privind posibilitatea de a candidat
la funcția de membru a Biroului să va realizeza prin e-mail, cu specificarea de decide de comun accord
privind modalitatea de vot - prin email deschis sau e-mail privat (eventual un formular în
googledocx)
S-a decis: Secretara Generală va expedia mesaj cu anunțul privind completarea Biroului Permanent
și către membrii Platformei și inițierea procesului de alegerea a noului membru/membrei BP.
3. Planul de acțiuni pentru următorul trimestru Planificare activităților pentru 8 martie.
Alina Andronache a informat că a fost contactată de Angelina Frolov, Președinta Gender-DocM, care
a invitat PEG să devină coorganizatoare a Marșului feminist organizat tradițional de 8 martie. GenderDocM dispune de anumite resurse pentru organizarea evenimentului dar pentru că anul acesta este
unul electoral se dorește ca tematica marșului să fie - susținerea femeilor în politică.
S-a decis: PEG va fi coorganizator evenimentului de 8 martie. Alina Andronache urmează să faciliteze
o ședință cu Angelina Frolov pentru a discuta detaliile organizatorice.

4.

Formarea echipei de Strângere de fonduri - Fundraising. Concept si organizatie din
cadrul PEG care va aplica pentru propunerea de finantare
https://www2.fundsforngos.org/health/saving-lives-at-birth-round-8-a-grand-challenge-fordevelopment/

Dl Pancho Valceanov a sublianiat că acest anunț de grant este unul care poate oferi posibilitatea de a
asigura continuitatea declarației de susținere a femeilor care au avut de suferit în urma interacționării
cu sistemul medical perinatal. S-a discutat despre faptul că acest subiect nu este inclus în strategia
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PEG dar care poate fi susținut dacă o organizație membră are expertiza necesară pentru a realiza astfel
de proiecte.
S-a decis: Pancho Volcheanov va elabora un concept de proiect care va fi discutat la o următoare
ședință a BP sau prin email. Până sâmbătă membrii BP vor expedia către Dl Pancho idei de activități
pentru conceptual acestui proiect.
5. Aderarea noilor membri: Asociația Femeilor Polițiste.
S-a discuta despre intenția manifestată de membrile Asociație Femeilor din Poliție de a deveni
membre a PEG. A fost menționat necesitatea de verificare a statutul acestei asociații în baza căruia se
va lua decizia.
6.

Scrisoarea către MSMPS privind activități de realizarea SNAEG.

S-a discutat că PEG este scrisă expres în planul de acțiuni privind implementarea Strategie pentru
asigurarea egalității între femei și bărbați. Din acest motiv a fost recepționată o scrisoare de la MSMPS
de a informa despre activitățile întreprinse. Draftul prezentat cuprinde informație privind activitățile
realizare în 2017 prin intermediul proiectului susținut de FEE.
A fost propus ca numele TV locale sau naționale să nu fie menționate, să se facă referire doar la
indicatorii numerici. La final să fie inclusă lista organizațiilor member a PEG și mențiune că Platforma
a primit diplomă de excelentă din partea UN Women pentru activism în promovarea egalității de gen.
S-a decis: Redactarea scrisorii conform recomandărilor și expedierea către MSMPS.
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