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Proces - verbal al ședinței nr. 2 

Platforma pentru Egalitatea de Gen 

 

 

Locație: Str. Alexandru Hajdeu, 95A (CReDO)                                       Data: 2 iulie 2015 

               Mun. Chișinău                                                                             Durata: 16:00 –18:00 

 

Participanți: 
1. Alina Andronache, Militantă pentru egalitatea de gen 

2. Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; 

 Directoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 

3. Elena Meseaț, Directoare Executivă, AFAM 

4. Galina Precup, Vicedirectoare, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” 

5. Lilia Potîng, Juristă, Asociaţia Obştească Promo-LEX 

6. Maria Vîzdoagă, Coordonatoare, FEE 

7. Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen; 

Coordonatoare, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 

8. Oxana Moisa, Coordonatoare, CPF 50/50 

9. Tatiana Chebac, Militantă pentru egalitatea de gen 

10. Valentina Bodrug, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-

Centru” 

11. Victoria Apostol, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen; Coordonatoare, 

CReDO 

12. Victoria Cernat, Asociația Obștească ”Casa Mărioarei”; Forumul organizațiilor de Femei 

din R.M 

 

 

S-a discutat și s-a decis: 

 

1. Planificarea lansării oficiale a Platformei pentru Egalitate de Gen. Alte activităţi pe care 

CPD şi FEE le pot realiza în cadrul Platformei.  

 

Antonița Fonari a reamintit concluziile ședinței precedente, când s-a decis ca lansarea 

oficială a Platformei să fie realizată printr-un  eveniment de presă și nu doar conferința de 

presă. De aceea, s-a propus ca lansarea să fie făcută în cadrul întâlnirii cu conducerea 

Parlamentului și Comisia drepturile omului și relații interetnice.  Această întâlnire va fi 

posibilă de organizat în următoarele două săptămâni, dar fără prezența presei și se va încerca 
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ca data ședinței să fie una când doamna Președintă Valentina Bodrug sau Vicepreședinta 

Victoria Apostol să fie în țară. 

Antonița Fonari a precizat că din discuția telefonică pe care a avut-o cu Vicepreședinta 

Parlamentului Liliana Palihovici s-a clarificat că indiferent de decizia conducerii 

Parlamentului pentru adoptarea proiectului de lege privind cota de gen sunt necesare discuții 

cu președinții fracțiunilor parlamentare. 

S-a discutat și posibilitatea lansării Platformei în cadrul unei conferințe de presă a CPD, 

eventual cea mai potrivită ar fi conferința de presă de prezentare a agendei locale de gen.  

Doamna Galina Precup a precizat că datele care au fost prezentate de Alexei Buzu pentru 

conferințele de presă s-au amânat, și că deocamdată nu au confirmarea datelor exacte când 

vor avea loc.  

Participanții la ședință au menționat că în cazul în care se merge pe ideea lansării Platformei 

în cadrul conferinței de prezentare a agendei locale de gen, atunci membrii Platformei trebuie 

să știe la ce se alătură; ce presupune această agendă locală de gen și cum au fost implicate 

comunitățile locale. 

Valentina Bodrug-Lungu a precizat că înainte de a merge la discuții cu fracțiunile 

parlamentare trebuie să avem pregătite anumite puncte de reper, argumente/avantaje bine 

structurate și comune pentru fiecare grup de discuții. În acest context, Antonița Fonari a 

propus organizarea unei dezbateri publice la care să  să fie invitați politicieni și jurnaliști , 

unde să se discute reprezentarea  femeii în politică și cele două proiecte de lege privind cota 

de gen.  În urma acestor dezbateri, vor apărea  idei de argumente și  pentru fracțiunile 

parlamentare. 

Valentina Bodrug-Lungu a precizat că ”Gender Centru”, conform proiectului finanțat de 

către FEE, a planificat desfășurarea unei mese rotunde/dezbateri publice  pe domeniul 

egalității de gen, pentru aproximativ 40 de oameni care poate fi un eveniment de presă pentru 

Platformă. 

Antonița Fonari a specificat că ar fi mai potrivită, în acest context o dezbatere cu comisiile 

parlamentare.Ea a sugerat ca  în cadrul acestei dezbateri, să li se readucă aminte  membrilor 

comisiilor parlamentare  că ei și-au asumat  răsponsabilitatea să rezolve problema adoptării 

proiectului de lege privind cota de gen până vor pleca în vacanță 

 

S-a decis : 

1. Organizarea unei dezbateri publice cu participarea politicienilor și reprezentanților mass 

media,  în baza  subiectelor ce țin de reprezentarea femeilor  în politică și a celor două 

proiecte de lege privind cota de gen. 

2. Biroul Platformei va ține cont de conferința de presă CPD,  unde lansarea Platformei  

poate fi un subiect adiacent . La acest eveniment de presă va merge Președinta Valentina 

Bodrug-Lungu și/sau Vicepreședinta  Victoria Apostol. 
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3. Întâlniri cu fracțiunile parlamentare, înainte și după ședința cu conducerea Parlamentului, 

în dependență de disponibilitatea fracțiunilor parlamentare. Argumentele privind aprobarea 

cotei de gen de către fracțiunile parlamentare  să fie pregătite prin intermediului unui dialog 

prin  e-mail, iar Secretarul General să elaboreze un document de maxim 2 pagini care să fie 

expediat tuturor membrilor în termen de o săptămână. 

Responsabili pentru stabilirea ședințelor cu fracțiunile parlamentare:  

Valentina Bodrug-Lungu, Nina Lozinschi – PD și PCRM; 

Ecaterina Mardarovici –PL, deputații neafiliați; 

Galina Precup, Olga Nicolenco, Alina Andronache –PSRM;  

Elena Burcă –PLDM; 

Datele ședințelor să fie prezentate tuturor membrilor, pentru a oferi posibilitatea membrilor 

să se alăture întâlnirii. 

 

4. Discuții publice cu fracțiunile parlamentare organizate de Gender Centru. Invitația la 

aceste discuții să fie făcută în cadrul întâlnirii cu Conducerea parlamentului și Președintele 

Comisiei drepturile omului și relații interetnice 
 

2. Comunicarea cu potenţiali parteneri: Kristina Stummer de la ADA şi Grupul 

de ONG  din  Armenia – propunere de la Elena Leşan, Soros (6 iulie, 11:00).         

 

Antonița Fonari a facut o scurtă prezentare cu notă informativă a întâlnirii cu Cristina 

Stummer de la ADA, care este interesată de bugetarea locala din perspectiva gender și a făcut 

invitație la ședința de luni de la orele 11:00 cu Grupul de reprezentanți ONG din Armenia 

unde se vor discuta subiectele tematice privind   : formarea de parteneriate și coaliții, 

cooperarea cu diverși factori interesați, lobby și advocacy, anti-discriminare. Această ședință 

este o oportunitate de a prezenta Platforma. 

S-a decis: La ședința cu Grupul de reprezentanți ONG din Armenia va participa 

Vicepreședinta Victoria Apostol, Lilia Potîng, Nina Lozinschi. 

 

3. Strategia de comunicare (blog, pagina web, e-mail personalizat).  

S-a discuta despre denumirea blogului și existența unui domeniu www.egalitatedegen.md, 

care este un Centrul de Resurse pentru egalitate de gen ce aparține UN Women. În acest 

context, Antonița Fonari a reiterat importanța cunoașterii activităților pe care le au 

planificate organizațiile membre pentru a evita dublările de activitate, dar și pentru o 

cunoaștere reciprocă.  

Alina Andronache a precizat că lucrează la crearea unui blog al Platformei, care poate fi 

transformat în site, iar ca denumire a fost propusă:platformapentruegalitatedegen.com.  

 

http://www.egalitatedegen.md/


 

4 
 

S-a decis ca prin e-mail să se inițieze o discuție privind titlul  blogului, precum  și alegerea 

logotipului Platformei. Persoanele responsabile pentru definitivarea blogului au fost 

desemnate Vicepreședinta Victoria Apostol și Alina Andronache. 

 

4. Semnarea actelor de aderare la Platforma  pentru Egalitate de Gen și aprobarea 

Regulamentului de activitate a Platformei. 

Au fost semnate actele de aderare la Platforma pentru Egalitate de Gen  de către membrii 

Platformei.  

Nina Lozinschi a prezentat un document ce cuprinde o scurtă prezentare a Platformei. Acest 

document   poate fi utilizat de către  membrii Platformei  în discuțiile cu fracțiunile 

parlamentare.  

 

S-a decis: Documentul cu prezentarea Platformei să fie expediat prin e-mail tuturor 

membrilor și traducerea acestuia în limba engleză de către Tatiana Chebac. Regulamentul de 

activitate a Platformei a fost aprobat unanim. 

 

Președinta ședinței                                                                                    Valentina Bodrug-Lungu 

 

Secretara ședinței                                                                                       Nina Lozinschi 

 


