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. Kogălniceanu, nr. 65 (USM), blocul nr.1 sala 28
Mun. Chişinău

Data: 13 februarie 2017
Durata: 15:00 - 17:00

Participanți/te cu drept de vot:
1. Ecaterina Mardarovici, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen,
Directoare, CPF 50/50
2. Valentina Bodrug-Lungu, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen,
Președinta Gender-Centru
3. Antonița Fonari, Președinta Consiliului ONG ( prin WhatsApp)
4. Cornelia Călin, Analistă Promo-LEX
5. Victoria Apostol, Co-fondatoare GIFM (prin Skype)
Participanți/te fără drept de vot:
1. Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen
2. Victoria Roșca, Asistentă de proiect, Gender-Centru
3. Ana Gurău, membră a Platformei (prin Skype)

S-a discutat și s-a decis:
1. Propuneri PEG pentru PNADO 2017-2021.
Valentina Bodrug-Lungu a deschis ședința prin descrierea și explicarea recomandărilor Platformei
pentru Egalitate de Gen pentru PNADO 3. Fiecare membru al platformei a primit un suport
informațional care cuprindea recomandările propuse.
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Ecaterina Mardarovici a propus o modificare de text a punctului 2 și 3 din ținta strategică nr. 2:
Asigurarea implementării Legii nr. 71 din 14.04.2016 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative:
2. Formarea unității gender la nivel local/regional.
3. Monitorizarea discursurilor publice a politicienilor prin prisma egalității de gen (expresii,
comparații sexiste). Indicatori: Nr. de cazuri identificate și sancționate.
Cornelia Călin a propus includerea unui obiectiv care să asigure consolidarea angajamentelor
internaţionale cu privire la egalitate de gen în Republica Moldova, prin acțiunea de ratificare a
Protocolului opțional la Pactul internațional privind drepturile economice, culturale şi sociale (2008).
Propunerea a fost susținută de participanții la ședință.
Valentina Bodrug a informat că propunerile vor fi expediate secretarului Subgrupului III, iar miercuri,
15 februarie, ora 9:00, va avea loc atelierul de lucru al Subgrupului III pentru elaborarea PNADO
2017-2021. A fost făcută invitația de participarea la acest proces pentru cei care doresc să participe.
Victoria Apostol, conectată prin Skype, a menționat că până miercuri va expedia propunerile sale
referitor la document prin e-mail, în cazul în care va avea ceva de adăugat.
S-a decis:
Nina Lozinschi va expedia propunerile PEG pentru PNADO secretarului Subgrupului III, Ion Schidu.
Valentina Bodrug-Lungu, Nina Lozinschi și Cornelia Călin vor participa la atelierul de lucru al
Subgrupului III pentru elaborarea PNADO 2017-2021.
2. Grupul de lucru ”proces decizional” din cadrul Forumului Public, coordonat de PEG.
Victoria Apostol a subliniat că este necesar ca în cadrul discuțiilor în plen să se abordeze tematici
intersectoriale, cum ar fi lipsa creșelor din R.M. ca fiind o barieră pentru stabilirea bazei economice a
femeii și diferențele salariale în bază de gen din Republica Moldova.
Nina Lozinschi propune să se stabilească doi/două prezentatori/prezentatoare ai Forumului Public care
vor prezenta problemele legate de lipsa creșelor și diferența salarială.
Ecaterina Mardarovici desfășoară problema creșelor în Republica Moldova ca fiind o barieră
semnificativă cu care se confruntă femeia pe calea realizării economice și reprezintă problema întregii
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societăți, pentru că bugetul familiei depinde și de salariul femeii. Deci, creșele nu reprezintă ”o
problemă a femeii” ci o barieră pentru abilitarea economică.
Cornelia Călin propune ca prezentatorul/prezentatoarea va trebui să facă o legătură între cele două
subiecte propuse pentru etapa I a Forumului Public: Lipsa creșelor și abilitarea economică a femeii.
Victoria Apostol a propus ca forumul public să se desfășoare în plen. Pentru a oferi posibilitatea ca
participantele la acest forum să interacționeze între ele. Acest forum trebuie să prezinte și o platformă
pentru femei unde să audă despre problemele cu care se confruntă alte femei. Mai mult decât atât în
contextul tematicii generale alese – abilitarea economică - sunt subiecte care vizează pe toți și toate, nu
doar o anumită categorie de femei. De exemplu lipsa creșelor afectează o femeie care dorește să se
angajeze indiferent dacă este romă, sau altă etnie, cu sau fără dezabilități.
Nina Lozinschi a precizat ca formatul doar în plen nu va reuși să structureze asumări specifice de la
decidenți și grupuri de decidenți. Discuțiile per grupuri de lucru sunt utile pentru a stabili anumite
contacte sau/și ședințe/întâlniri post forum cu decidenții pentru a lucra împreuna la soluțiile propuse în
cadrul discuțiilor. Experiența anterioară a demonstrat utilitatea acestei forme de participare, întru cât
am obținut rezultate pe domeniul violenței și cotele de gen. A propus ca ar fi bine de alterna sesiune de
plen cu cel de discuții simultane per grupuri de lucru.
Ecaterina Mardarovici vorbește despre faptul ca în cadrul forumului trebuie să fie invitați(te) atât
beneficiari/victime ale violenței, cât și specialiști în domeniu care vor putea oferi maximă informație și
experiență pentru a fi mai convingători în discuțiile cu politicienii, ministerele și partidele politice.
Propune ca la finalul forumului să se desfășoare o concluzie în plen cu toți participanții forumului.
Ana Gurău, conectată prin Skype, a propus ca forumul să se desfășoare în trei etape:
1. În plen cu toți invitații, pentru a face o introducere în domeniul-problemă;
2. Repartizarea pe grupuri a invitaților, scopul căruia este de a discuta problemele specifice într-un
spectru mai îngust;
3. Reîntoarcerea în plen, pentru a elabora împreună concluzii, a conștientiza importanța tuturor
problemelor abordate și a responsabiliza autoritățile competente.
S-a discutat despre tematica grupului de lucru ”Proces decizional”.
Ecaterina Mardarovici a menționat despre presiunea femeilor în sistemul politic local prin organizarea
ședințelor seara, prezența mai multor bărbați de cât femei într-un partid, presiunea soților manifestată
prin gelozie și distribuirea rolurilor în familie necorespunzător.
3

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

Valentina Bodrug-Lungu propune tematica pentru Forumul Public:
”Abilitarea economică pentru implicarea femeii în politică”.
Ana Gurău propune tematica forumului să fie formulată printr-o întrebare:
”Este abilitarea economică garantul implicării femeii în politică?„
Victoria Apostol a precizat că în cadrul discuțiilor tematica trebuie prezentată ca o problemă și
eventual soluții pentru aceasta. Formularea sub formă de întrebare denotă că nu suntem sigure că este
o problemă.
Nina Lozinschi propune următoarea formulare a tematicii forumului:
”De la abilitarea economică, la implicarea femeii în politică”.
Votat de toți membrii platformei.
3. Informații curente
Valentina Bodrug-Lungu a menționat despre faptul că MMPSF pregătește un raport privind
implementarea CEDAW. Este necesar de găsit resurse financiare pentru ca PEG să elaboreze un
raport alternativ. În situația în care nu se vor găsi resurse financiare, ar fi bine să pregătim un raport
de implementarea CEDAW pe gender statments, deja o să decidem dacă pe tot documentul sau doar
unele segmente.
A mai propus ca una din dezbaterile publice, planificate cu liderii organizațiilor de tineret al partidelor
politice, activitate inclusă în planul de acțiuni PEG, să se desfășoare în formatul celor realizate de
Gender-Centru pe subiectul violenții în familie, în parteneriat cu Radio Moldova Tineret și Tucano
Caffe. Menționând ca acest format a avut un impact pozitiv.
S-a propus ca acest lucru să fie inclus în conceptul dezbaterilor publice, care va fi elaborat de persoana
responsabilă de aceste activități.
Antonița Fonari, conectată prin Whatsapp, a propus pentru concursul de selecției a experților să fie
deschis nu doar pentru persoane fizice dar și pentru persoane juridice.
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Nina Lozinschi a informat că începând de săptămâna viitoare vor fi înregistrate emisiunile pe
subiectul reprezentării echitabile în parteneriat cu televiziunile regionale Sor-TV, TV PRIM Glodeni și
Bălți. Aceste activități sunt realizate împreună cu doamna Olga Patlati.
Momentan se lucrează la traducerea paginii web a Platformei www.egalitatedegen.md responsabile de
traducere fiind Ana Gurău și Victoria Apostol. Până la sfârșitul lunii martie este planificat să avem
varianta engleză a paginii web.
Președinta ședinței

Ecaterina Mardarovici

Secretara ședinței

Nina Lozinschi
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