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 nr. 2/18
Locație: Str. Kogălniceanu 65, USM, sala 28
Mun. Chişinău

Data: 8 mai 2018
Durata: 15:00 - 16:30

Participanți/participante:
1. Valentina Bodrug-Lungu, Platformei pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru
2. Ecaterina Mardarovici, CPF 50/50
3. Violeta Dumitrașcu, CPF 50/50
4. Alina Andronache, CPD
5. Galina Precup, CPD
6. Cornelia Călin, Promo-LEX
7. Olga Patlati, AO Onoare și Drepturile Femeii Contemporane (skype)
8. Pancho Valchanov, INRECO
9. Nina Lozinschi, Platformei pentru Egalitate de Gen
10. Victoria Roșca, Gender-Centru
S-a discutat și s-a decis:
1. Informații despre proiectul comun al Gender-Centru și Clubul Politic al Femeilor 50/50
„Leadership și participarea în procesul decizional” - finanțat de UN Women.
Valentina Bodrug Lungu a deschis sedința și a dat citire ordinii de zi. A informat că semnarea
contractului pentru proiectul „Leadership și participarea în procesul decizional” se reține pentru că
abia vineri seara (în data de 4 mai) Biroul regional UN Women a aprobat toate proiectele pentru
Republica Moldova, inclusiv proiectul comun al Gender-Centru și Clubul Politic al Femeilor 50/50. A
adăugat că scrisoarea oficială de la UN Women privind începerea proiectului va veni pe 10 mai – data
când se va începe oficial proiectul.
Nina Lozinschi a făcut o succintă prezentare a ideilor expuse în proiect. A menționat că a tradus
proiectul în limba română pentru că inițial acesta a fost scris în engleză. Proiectul va avea durata de
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doi ani și se axează pe două obiective. Gender-Centru este responsabil de implementarea activităților
ce țin de obiectivul 1: Sprijinirea diferitelor activități de consolidare a capacităților funcționarilor
publici din sectorul executiv și legislativ la nivel central și local pentru integrarea perspectivei de gen
în procesul de elaborare a politicilor și analizarea cadrelor, politicilor, planurilor și bugetelor legale
din perspectiva de gen. A adăugat că acest obiectiv vine ca o continuitate a lucrărilor începute anul
trecut în decembrie cu Ministerul Afacerilor Interne. Iar Clubul Politic al Femeilor 50/50 este
responsabil de desfășurarea activităților legate de obiectivul 2: O nouă generație de femei din diferite
grupuri au rețele de competențe, cunoștințe și sprijin pentru activismul civic și politic.
A adăugat că pentru buna desfășurare a proiectului este planificat crearea unui Bord administrativ de
conducere și propune ca în cadrul acestuia să fie invitați și membrii Bordului Platformei care doresc să
se implice în managementul, administrarea și supervizarea proiectului.
Violeta Dumitrașcu a descris activitățile propuse pentru obiectivul 2 din Proiect și a menționat că CPF
își dorește să creeze o generație de femei active. Să organizeze 15 seminare regionale care promovează
„Egalitatea de șanse și participarea echilibrată a bărbaților și a femeilor în procesul de luare a
deciziilor” și vor fi realizate de formatorii proiectului din toată țara. Seminariile vor viza în jur de 510
lideri și activiști de partide politice, de administrație publică și de candidații potențiali la alegerile
locale. Atelierele vor funcționa în 7 raioane, în cadrul rețelei CPF (Briceni, Telenești, Soroca, Orhei,
Strășeni, Cimișlia, Cahul) și alte regiuni interesate care vor aplica, cel puțin 15 regiuni. A adăugat că
își propun să includă participarea femeilor vulnerabile pentru că optăm pentru participare incluzivă. A
adăugat că vor oferi materiale necesare pentru a lucra în teritoriu. A menționat că se va elabora un
Ghid practic pentru o femeie candidată. Se vor desfășura 2 campanii naționale: „Aleargă pentru
alegeri! Fii SCHIMBAREA” campanie de încurajare și motivare a participării femeilor la alegerile
locale din 2019 și „Egalitatea de șanse - participarea echilibrată a bărbaților și a femeilor la luarea
deciziilor”, care urmărește să motiveze femeile să participe la alegerile parlamentare din 2018.
Pancho Valchanov a menționat că pe data de 3 mai INRECO a câștigat un grant mic de la Ambasada
Americii pentru proiectul „Dezbateri publice cu partidele politice”. Proiectul presupune desfășurarea
dezbaterilor publice cu partidele politice în 10 orașe din Moldova și pentru că tematicile proiectelor se
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interacționează, a propus combinarea acestuia cu proiectul „Leadership și participarea în procesul
decizional”, câștigând plus valoare pentru organizațiile implicate. Durata proiectului este 1 mai - 31
decembrie 2018.
Galina Precup a anunțat că a elaborat recent un studiu în care a selectat 50 de localități cu reprezentare
joasă a femeilor în politică pentru alegerile incluzive, și a descoperit că în raionul Hîncești aproape
toate satele au o reprezentare joasă, iar în unele sate reprezentarea femeilor în consiliile locale
constituie 0%. Așadar, Consiliul Raional Hîncești este cu cea mai joasă reprezentare din republică. A
adăugat că în raionul Ialoveni reprezentarea femeilor în politică la fel constituie un nivel scăzut.
Catinca Mardarovici a menționat că situația de la alegeri la alegeri nu este constantă pentru femeile
care se implică în politică. Astfel, dacă în acest an în consiliile raionale va fi un procentaj mai mare de
femei, asta nu garantează că anul viitor situația va fi la fel, și probabilitatea că vor fi mai puține sau
deloc nu vor mai fi prezente în consiliile raionale, este destul de mare. A adăugat că pentru a evita
asemenea situații este nevoie ca educația pentru participarea femeilor trebuie să fie un proces continuu
și ar fi de dorit ca în toate proiectele care se implementează să fie impusă includerea și respectarea
dimensiunii de gen.
Nina Lozinschi a menționat că scopul primordial al proiectului comun al Gender-Centru și CPF se
focusează pe coordonarea tuturor eforturilor de a avea o abordare și un impact mai consolidat în
anumite localități și unde este posibil de corelat pentru realizarea eficientă a obiectivelor 1 și 2 din
Proiect, întrucât acesta se bazează pe un contract de grant și subgrantarea CPF de către Gender-Centru.
A adăugat că tot ce se va face în localități va fi coordonat în funcție de cluburile politice a femeilor
desfășurate în regiuni, pentru a-și concentra maxim efort în vederea obținerii regiunilor sensibile la
dimensiunea de gen și mai multe femei în funcții decizionale în acele localități.
Valentina Bodrug-Lungu a menționat că după semnarea contractului, se va face un plan de activități
care va fi trimis tuturor membrilor Platformei, împreună cu termenii de referință și de aplicare, pentru
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a coordona eforturile comune pe diferite segmente și a implica maximal membrii Platformei pentru a
menține funcționarea acesteia.
Ecaterina Mardarovici a menționat că atât timp cât Platforma nu are o entitate juridică, timp de 21 de
luni membrilor îi revine obligația de a-i menține funcționarea până se găsește finanțări pentru
secretariat.
Pancho Valchanov a propus că după semnarea contractului pentru Proiectul „Leadership și
participarea în procesul decizional”, să se mai organizeze o adunare a membrilor Platformei pentru a
discuta concret următorii pași de parcurs.
2. Aplicare a

PEG (de către secretariat sau un alt membru) pentru finanțare către SDC

Moldova, în cadrul programului de granturi mici, pentru a facilita procesul de elaborarea a
raportului de alternativă CEDAW.
Valentina Bodrug-Lungu a mulțumit lui Alexei Buzu pentru că a familiarizat Platforma cu propunerea
de aplicare a secretariatului sau a unui membru PEG pentru finanțare de către SDC Moldova, în cadrul
programului de granturi mici, pentru a facilita procesul de elaborarea a raportului de alternativă
CEDAW. A adăugat că Platforma ar putea aplica pentru următorul subiect: Abordarea unor probleme
legate de egalitatea de gen sau incluziunea socială. A adăugat că pe parcursul a doi ani în cadrul PEG
se discută că Platforma are capacitatea și necesitatea de a pregăti raportul alternativ CEDAW, și la
acest subiect s-ar putea de optat pentru următoarea tematică: Monitorizarea de către societatea civilă a
implimentării de către guvernanți a standartelor internaționale / a Raportului CEDAW. A adăugat că
la această finanțare sunt două aspecte importante: nu sunt termeni de referință și se oferă până la
treizeci de mii de franci elvețieni. A adăugat că pentru acest proiect s-ar fi putut angaja câțiva experți,
după care ar urma o discuție în cadrul PEG și apoi câteva consultări publice, așa precum se elaborează
un document. Tot aici s-ar putea de inclus organizarea seminariilor pentru fortificarea capacității civile
în monitorizare, pentru că nu toți cunosc ce presupune un proces de monitorizare.
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Galina Precup a propus că fiecare membru ar putea să-și asume câte ceva pentru implementarea
Proiectului. A adăugat că ar putea să-și asume redactarea, traducerea și analiza stării raportului, pentru
că asta îi reușește cel mai bine.
Valentina Bodrug-Lungu a întrebat dacă cineva din membrii Platformei ar dori să aplice pentru
Raportul CEDAW și a menționat că ar vrea ca Platforma să susțină organizațiile care au mai puțină
finanțare. A propus că pe dimensiunea de gen ar putea să aplice organizația Olgăi Patlati - A.O.
Onoare și drepturile femeii contemporane.
Nina Lozinschi a adăugat că fiecare membru a Platformei poate să scrie un concept de proiect în care
se regăsește iar Platforma va veni să sprijine acele organizații pentru a avea mai multe șanse de
obținere a finanțării.
Valentina Bodrug-Lungu a menționat că Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cere ca
organizația finanțată să vină cu 20% contribuție. Dar trebuie de discutat în ce anume constă această
contribuție (local, servicii prestate, etc.) A aunțat despre:
-

UN Women va anunța împreună cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
un Call pentru selectarea persoanelor și ONG-urilor care ar vrea să contribuie la scrierea
Raportului CEDAW (să învețe cum se scrie Raportul CEDAW). Când va fi postat anunțul
concursului, secretariatul îl va expedia membrilor Platformei pentru că cei interesați, să aplice.

-

Până la data de 14 mai, cei care doresc pot să se înscrie la cursuri de instruire a UN Women pe
bugetul sensibil la gen.

-

Pe data de 15 mai Platforma a primit invitația la Masa Rotundă cu genericul „Echilibrul viața
profesională–viața de familie: experiențe și perspective”, organizat de către Platforma Comună
de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova în parteneriat cu
Comisia Parlamentară, Protecție Socială, Sănătate și Familie. A anunțat că dumneaei va fi întro deplasare în Georgia, dar mesajul PEG va fi transmis de către Nina Lozinschi, Alina
Andronache și Olga Bîtcă.
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3. Oportunități de finanțare pentru Platforma pentru Egalitate de Gen:
Pancho Valchanov a menționat că a găsit câteva oportunități de finanțare pentru Platformă. Prima
propunere este pentru ONG-urile din România: Apel de proiecte pentru prevenirea și combaterea
violenței pe motive de gen și a violenței împotriva copiilor. A propus că s-ar putea de contactat
organizațiile din București și Sibiu, la care membrii PEG au fost în vizită de studiu în septembrie
2017. A adăugat că a discutat cu aceste organizații la telefon și email și s-a informat că ele au
expertiză și practică în acest domeniu și organizațiile din Moldova ar putea face transfer de bune
practici. Suma finanțării pentru acest domeniu este de 13 milioane de euro pentru organizațiile din
România în parteneriat cu organizațiile din moldova sau alte țări, unde principalul aplicant să fie din
România. Termen de aplicare - 13 noiembrie 2018.
Nina Lozinschi a propus că atunci când se va contacta organizațiile din România, să fie deja stabilit un
concept de proiect ca să fie clar cu ce se poate de contribuit și implica în cadrul unui parteneriat. A
menționat că la moment în cadrul Gender-Centru este lipsă de timp pentru scriere de proiecte, și poate
ar dori o altă organizație din cadrul Platformei să aplice. A menționat că în vizita de studiu în România
Platforma a fost la „Alianța pentru combaterea violenței în familie” și s-ar putea de inițiat cu această
organizație parteneriat.
Ecaterina Mardarovici a propus că ar fi bine de luat o pauză și de văzut exact cine și cât timp au la
dispoziție, ce relații de parteneriat au și ce concepte de proiect ar putea elabora pentru domeniul dat.
După care s-ar putea organiza încă o ședință sau de comunicat prin email pentru a stabili detalii.
Pancho Valchanov a susținut ideea de a ne gândi fiecare la concepte și dacă cineva din Platformă se
găsește interesat, se vor invita potențialii parteneri pentru discuții în Moldova prin lunile iulie, august
sau septembrie. A adăugat că a doua propunere este Feminist Review Trust Fund Round 3:
Representing the Diversity of Women’s Lives Globally. Proiectele pot fi scrise pe următoarele
tematici: Drepturile lesbiene și transgender, Violența împotriva femeilor și fetelor, Femei și fete cu
handicap, Femei și fete refugiate. Termen limită - septembrie 2018.
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Nina Lozinschi a adăugat că dacă INRECO sau o altă organizație din cadrul PEG are idei de proiecte
și nevoie de parteneri, poate să facă solicitare la membrii Platformei. Dar pentru a fi mai eficienți și a
economisi timpul unul altuia, este preferabil de gândit un concept de proiect și apoi de întrebat cine ar
dori să se implice în realizarea acestuia.
Galina Precup a propus să fie elaborat un calendar intern, nedesfășurat (denumirea proiectului,
localitatea și termenii) ca fiecare organizație din Platforma să vadă ce proiecte implimentează colegii
săi și să nu să se suprapună, pentru a fi mai eficienți.

4. Altele:
Nina Lozinschi a menționat că în data de 10 mai, ora 11:00 are loc Conferința de Presă cu
angajamentele pentru un Chișinău mai incluziv. PEG a trimis propunerile sale legate de creșă și
centrele de asistență a victimelor violenței în familie, dar este necesar ca să meargă o persoană din
partea PEG și să transmită mesajul Platformei.
Alina Andronache a menționat că va participa ca moderatoare la Conferința de Presă din partea CPD.
A amintit că trebuie să se aleagă al 9-lea membru / membră de Bord a Platformei.
Nina Lozinschi a menționat că Olga Bîtcă, reprezentanta CReDO ar fi interesată să devină noua
membră de Bord a Platformei. Dar dacă vor fi și alte/alți candidați, se va purcede la procedura de vot
prin email.
Valentina Bodrug-Lungu a anunțat că a primit o invitație personală la un seminar de formare de
formatori „Cum să stabilim conexiunea și să monitorizăm activitățile de implementare a Planului de
acțiuni în domeniul egalității de gen în cadrul Uniunii Europene”. Seminarul va avea loc la Bruxelles
și va fi organizat de către organizația FOND din România, care este parte a rețelei Concord din
Uniunea Europeană. A cerut permisiunea membrilor PEG de a se reprezenta la seminar nu doar ca
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Președintă a Gender-Centru dar și Vicepreședintă a Platformei pentru Egalitate de Gen, pentru ca
PEG să aibă mai multe oportunități de cooperare pentru viitor.
Pancho Valchanov a propus secretariatului că toate CV-urile membrilor Platformei să fie plasate
undeva ca să fie vizibil cine și în ce domeniu activează.
Nina Lozinschi a comunicat că va plasa toate CV-urile membrilor PEG pe site-ul Platformei, la
documentele interne unde vor avea acces doar cei care dețin parola.

S-a decis:
Membrii PEG se vor gândi la concepte pentru cele 3 propuneri de finanțare a Platformei:
-

-

Monitorizarea de către societatea civilă a implementării de către guvernanți a standardelor
internaționale / a Raportului CEDAW.
Apel de proiecte pentru prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen și a violenței
împotriva copiilor.
Feminist Review Trust Fund Round 3: Representing the Diversity of Women’s Lives Globally.

Se vor contacta organizațiile din România la care Platforma a fost în vizită de studiu după elaborarea
unui concept de proiect ca să fie clar cu ce se poate de contribuit și implica în cadrul unui parteneriat.
Organizațiile din cadrul PEG care au idei de proiecte și nevoie de parteneri, poate să facă solicitare la
membrii Platformei și cei interesați să se întâlnească pentru discuții.
Elaborarea unui calendar intern, nedesfășurat (denumirea proiectului, localitatea și termenii) ca fiecare
organizație din Platformă să vadă ce proiecte implementează colegii săi și să nu să se suprapună,
pentru a fi mai eficienți.
Nina Lozinschi va prezenta Platforma la Conferința de Presă din 10 mai, ora 11:00 la IPN.
Secretariatul PEG va anunța membrii prin intermediul e-mail-ului când va avea loc procedura de
votare pentru a alege al 9-lea membru / membră de Bord a Platformei.
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Toate CV-urile membrilor PEG vor fi plasate pe site-ul Platformei, la documentele interne unde vor
avea acces doar cei care dețin parola.
Toți membrii prezenți sunt de acord ca Valentina Bodrug-Lungu să se prezinte la seminar nu doar ca
Președintă a Gender-Centru dar și Vicepreședintă a Platformei pentru Egalitate de Gen, pentru ca
PEG să aibă mai multe oportunități de cooperare pentru viitor.
După semnarea contractului, se va elabora un Plan de Activități care va fi expediat tuturor membrilor
Platformei, împreună cu termenii de referință și de aplicare, pentru a coordona eforturile comune pe
diferite segmente și a implica maximal membrii Platformei pentru a menține funcționarea acesteia.

Președinta ședinței
Secretara generală

Valentina Bodrug-Lungu

Nina Lozinschi

